
Privacyverklaring 
Stichting De Cultuurkantine kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt 

van de diensten van Stichting De Cultuurkantine, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een 

contactformulier op de website aan Stichting De Cultuurkantine verstrekt.  

 

Waarom Stichting De Cultuurkantine uw gegevens nodig heeft 

Stichting De Cultuurkantine verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te 

kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen 

benaderen. Daarnaast kan Stichting De Cultuurkantine uw persoonsgegevens gebruiken in het kader 

van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht. 

 

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten, leveranciers, stakeholders, contacten, 

subsidiënten en/of geïnteresseerden. 

Persoonsgegevens worden door de Stichting De Cultuurkantine verwerkt ten behoeve van de 

volgende doelstelling(en): 

- Administratieve doeleinden 

- Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen 

- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht 

- Informatieverstrekking in de vorm van incidentele digitale nieuwsbrieven  

- Gerichte contacten indien Stichting De Cultuurkantine gebruik wenst te maken van diensten. 

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting De Cultuurkantine de volgende persoons- en/of 

bedrijfsgegevens van u vragen: 

- Uw voor- en achternaam 

- Uw adresgegevens 

- Uw telefoonnummer 

- Uw e-mailadres 

 

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees 

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees die zich via het aanmeldformulier op de website en 

social media hebben aangemeld, worden namens Stichting De Cultuurkantine door MailChimp 

verwerkt ten behoeve van het informeren van de abonnee d.m.v. het toesturen van een nieuwsbrief 

per e-mail.  



Uw persoonsgegevens worden opgeslagen totdat u zich voor de nieuwsbrief afmeldt. Geabonneerde 

kan zich te allen tijde afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief. 

 

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers 

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Stichting De Cultuurkantine verwerkt om 

uitvoering te kunnen geven aan de arbeidsovereenkomst. 

Hiertoe kan Stichting De Cultuurkantine de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

- Uw voor- en achternaam 

- Uw adresgegevens 

- Uw telefoonnummer 

- Uw e-mailadres 

- Geboortedatum 

- Geboorteplaats 

- Bankgegevens 

 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) 

indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke 

vertegenwoordiger. 

 

Beveiliging 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens 

van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld: 

- Alle personen die namens Stichting De Cultuurkantine  van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn 

gehouden aan geheimhoudingsplicht, vastgelegd in een overeenkomst. 

- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of 

technische incidenten. 

 

Hoe lang Stichting De Cultuurkantine uw gegevens bewaart 

Stichting De Cultuurkantine bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de 

doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer 

dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. 

 

Delen met anderen 

Stichting De Cultuurkantine verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is 

voor de uitvoering van een overeenkomst. Medewerkers en vrijwilligers van Stichting De 



Cultuurkantine zijn verplicht tot geheimhouding met betrekking tot de persoonsgegevens waarvan zij 

kennis nemen of hebben kunnen nemen. Stichting De Cultuurkantine verschaft enkel toegang tot de 

persoonsgegevens aan haar medewerkers en door haar ingeschakelde derden voor zover dit nodig is 

voor het verrichten van de werkzaamheden. 

  

In kaart brengen websitebezoek 

Voor het bijhouden van webstatistieken maakt Stichting De Cultuurkantine gebruik van Google 

Analytics. Stichting De Cultuurkantine gebruikt deze informatie om de werking van de website 

te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan 

derden verstrekt. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een 

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@cultuurkantine.nl.  

Stichting De Cultuurkantine zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

 

Beveiligen 

Stichting De Cultuurkantine neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 

misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting De Cultuurkantine 

verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Stichting De Cultuurkantine op via 

info@cultuurkantine.nl 

www.cultuurkantine.nl is een website van Stichting De Cultuurkantine. Stichting De Cultuurkantine is 

als volgt te bereiken: 

 

Postadres: Prins Alexanderlaan 15, 4835 LC  Breda 

E-mailadres: info@cultuurkantine.nl 

mailto:info@cultuurkantine.nl

