Privacyverklaring B93
B93 gebruikt de persoonsgegevens die zij van u verkrijgt. Deze gegevens bewaart en verwerkt zij zorgvuldig voor
het doel waarvoor zij deze verkregen heeft. Om u hierover te infomeren en u op uw rechten te wijzen is deze
privacyverklaring opgesteld.
Hoe komt B93 aan uw persoonsgegevens?
Wanneer u zich als bij Stichting B93 aanmeldt via www.B93.nl of zich inschrijft voor de nieuwsbrief, vragen wij
persoonsgegevens van u. Welke gegevens dat zijn is afhankelijk van uw belangstelling.
Als u zich voor de nieuwsbrief aanmeldt wordt u gevraagd onderstaande gegevens te verstrekken: Voor – en
achternaam en Emailadres;
Carte Blanche en website
Bent u deelnemer van de Carte Blanche tentoonstellingen, dan geeft u uw voor- en achternaam, , informatie over
uw beroepspraktijk, websitegegevens en uw emailadres op. Tevens wordt er gevraagd naar beeldmateriaal uit uw
beroepspraktijk, met het versturen van dit beeldmateriaal geeft u B93 toestemming om het beeldmateriaal te
gebruiken voor pr-doeleinden. In alle situaties slaat de website van B93 het IP-adres van de computer op
waarmee u contact maakt. Door uw persoonsgegevens aan B93 te verstrekken geeft u toestemming uw
persoonsgegevens te verwerken voor het doel waarvoor u deze hebt verstrekt.
Waarvoor gebruikt B93 uw persoonsgegevens?
B93 neemt uw persoonsgegevens op in haar administratie. Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief of als
deelnemer voor een activiteit, heeft zij uw voor- en achternaam en emailadres nodig, om u per mail de
nieuwsbrief toe te sturen of om u te benaderen voor eventuele activiteiten gerelateerd aan de activiteiten van
B93.
Hoelang bewaart B93 uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens bewaart B93 zolang als nodig is
Heeft u zich alleen aangemeld voor een nieuwsbrief dan bewaart en verwerkt B93 uw voor- en achternaam met
uw emailadres totdat u de toezending van de nieuwsbrief opzegt. In de nieuwsbrief is een mogelijkheid tot
opzegging opgenomen.
Wat zijn uw rechten?
U hebt recht op inzage van de persoonsgegevens die B93 van u verwerkt en bewaart. U hebt het recht om deze
gegevens te laten corrigeren, over te laten dragen aan een derde en uw persoonsgegevens te laten verwijderen.
Indien u van deze rechten gebruikt wilt maken, neemt u dan contact op met B93, via
kunstenaarsb93@gmail.com.
Toestemming nemen en plaatsen van foto’s.
Wanneer u als kunstenaar, deelnemer of gast een activiteit van B93 bezoekt worden door de organisatoren van
de betreffende activiteit foto’s gemaakt. Deze worden geplaatst op onze website en op de social media. Door in te
stemmen met deze privacyverklaring geeft u toestemming dat er mogelijk foto’s van u worden gemaakt. Wanneer
u dat niet wenst, kunt u contact met ons opnemen.
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
B93 verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve wanneer zij hiertoe gevorderd wordt in verband met een
wettelijke verplichting of levering van een dienst aan u.
Aanpassen privacyverklaring
B93 behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen indien nieuwe inzichten worden
verkregen om deze in overeenstemming te brengen met wet- en regelgeving of indien aanpassing nodig is in
verband met wijziging van de dienstverlening of wijziging van wet- en regelgeving. B93 zal de wijziging dan
publiceren op haar website.
Autoriteit Persoonsgegevens
Graag wijst B93 u op uw recht om klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens te richten aan de
Autoriteit Persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming biedt u het recht een klacht te
richten tot de bevoegde instantie. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u op haar
website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Heeft u vragen over deze privacyverklaring of een klacht over deze verwerking van uw persoonsgegevens kunt u
ook contact met ons opnemen. Dit kan via kunstenaarsb93@gmail.com
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 13 juni 2018.

