PRIVACYVERKLARING
KunstForm Velsen hanteert de wettelijke regels voor de bescherming van jouw privacy. Die regels
zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. KunstForm Velsen respecteert
jouw privacy en behandelt de persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt altijd vertrouwelijk en
in overeenstemming met de wettelijke regels. In deze verklaring lees je hoe wij dit doen.
In deze privacyverklaring:
•
•
•
•
•
•
•

onze gegevens;
wat wij onder persoonsgegevens verstaan;
wat wij onder het verwerken van persoonsgegevens verstaan;
voor welke doeleinden wij je persoonsgegevens verwerken;
wat je rechten zijn;
wat wij doen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig worden verwerkt;
hoe lang je persoonsgegevens worden bewaard.

Deze privacyverklaring is van toepassing als je onze website bezoekt:
- www.KunstFormVelsen.nl;
- een contactformulier invult;
- je aanmeldt voor een eigen profiel;
- een nieuwsbrief aanvraagt.

ONZE GEGEVENS:
Stichting KunstForm Velsen, centrum voor de Kunsten Velsen
Schoolpad 4
1971 HP IJMUIDEN
Telefoonnummer: (0255) 510 684
KvK-nummer: 72371722
www.KunstFormVelsen.nl
info@KunstFormVelsen.nl

PERSOONSGEGEVENS
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou en waarmee je rechtstreeks of
indirect identificeerbaar bent.
VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen,
bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, samenbrengen, met elkaar in
verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van je persoonsgegevens.

DOELEINDEN
Persoonsgegevens vragen we alleen voor zover dat nodig is. Je persoonsgegevens verwerken wij voor
de volgende doeleinden:
•
•
•
•
•
•

voor het verstrekken van gevraagde informatie of het inschrijven van een cursus;
om nieuwsbrieven te versturen;
voor algemene of gerichte aanbiedingen;
voor het informeren over (wijzigingen in) een programma;
afhandelen van een betaling;
verwerking van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die
nodig zijn voor onze belastingaangifte.

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden. KunstForm
Velsen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig
is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van jouw gegevens. KunstForm Velsen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
JE HEBT OOK RECHTEN
Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die je hebt ingevuld. Wil je weten welke
persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar info@KunstFormVelsen.nl met
het verzoek tot inzage in je gegevens. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek.
Zijn je persoonsgegevens in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens of andere wetgeving?
In dat geval heb je recht op correctie van je persoonsgegevens. Correctie houdt in verwijdering of
afscherming van je persoonsgegevens. Stuur je verzoek naar privacy@KunstFormVelsen.nl.
We verstrekken persoonsgegevens aan mailmanager om nieuwsbrieven uit te sturen, dit doen wij
alleen als je je hiervoor hebt aangemeld. Uiteraard heb je het recht om dit te beëindigen. Je kunt je
afmelden voor de nieuwsbrieven door middel van de link onderaan de nieuwsbrief of door een email naar info@KunstFormVelsen.nl te sturen met daarin het verzoek tot afmelding.
VEILIGHEID
Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als
jij dat je persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom
passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om je persoonsgegevens
veilig te verwerken. De websites onder beheer van KunstForm Velsen maken gebruik van een
betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen
vallen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door KunstForm Velsen
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met KunstForm Velsen via het formulier op onze
website.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
KunstForm Velsen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen
inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze
website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. KunstForm Velsen gebruikt deze
informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk
geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Op de website worden algemene
bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging
en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoeken klikgedrag op de website.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je
browser verwijderen.
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb
je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door KunstForm Velsen en heb je het recht
op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door
jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of
bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kunstformvelsen.nl. Om er
zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk,
maar binnen vier weken, op jouw verzoek. KunstForm Velsen wil je er tevens op wijzen dat je de
mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
GOOGLE ANALYTICS
KunstForm Velsen maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website
gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van KunstForm Velsen bij Google
zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van
jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen. Lees het privacybeleid van
Google voor meer informatie. Je treft hier ook het privacybeleid van Google Analytics aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt, om rapporten
over de website aan KunstForm Velsen te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie
over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie
namens Google verwerken. KunstForm Velsen heeft hier geen invloed op. KunstForm Velsen heeft
Google geen toestemming gegeven om via KunstForm Velsen verkregen Analytics-informatie te
gebruiken voor andere Google-diensten.

FOTO’S EN VIDEO OPNAMEN
KunstForm laat met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens
voorstellingen, tentoonstellingen en lesmomenten. Ook leerlingen kunnen op deze foto’s (en soms in
video’s) te zien zijn. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s
waardoor leerlingen c.q. cursisten schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s
geen namen. Toch zullen wij altijd om toestemming vragen. Dit doen wij door bij het
aanmeldingsproces een formulier mee te geven waarin toestemming kan worden gegeven en/of
ingetrokken. De toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht
worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens voorstellingen.
KunstForm heeft daar geen invloed op, maar zal alle deelnemers aan cursussen en/of ouders er
actief op wijzen terughoudend te zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet.

BEWARING PERSOONSGEGEVENS
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de
doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de
persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

