Privacy Verklaring VIA ZUID
Je privacy is voor VIA ZUID van belang. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen
met informatie die we verzamelen. Mocht je echter nog vragen stuur dan een email naar
info@viazuid.com.

VIA ZUID verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•
•
•
•

Verzenden van onze nieuwsbrief
Verzenden uitnodigingen
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Emailberichten en mailinglijsten
Om ons netwerk en achterban te kunnen informeren over onze werkzaamheden, de makers
en culturele projecten hebben we mailinglijsten opgebouwd van makers, partners,
betrokkenen, subsidienten en geïnteresseerden. We slaan hiervoor je voor- en achternaam,
functie, telefoonnummer, postcode, woon/werkgebied plaatsnaam (vanwege sommige
regio-specifieke uitnodigingen) en emailadres op. Deze gegevens worden bewaard totdat je
je weer afmeldt of ze niet meer relevant zijn.

We gebruiken deze gegevens alleen om te zorgen dat je op de hoogte bent van wat wij en
onze makers doen. We gebruiken het niet om je iets te verkopen. Je kan je op ieder moment
uitschrijven uit de mailinglijst. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink, maar je kunt ook via
info@viazuid.com contact met ons opnemen.

Opdrachtgevers en leveranciers
Om aan onze administratieve verplichtingen te voldoen, contact te kunnen onderhouden
over de voortgang en onze opdrachten tot een goed einde te brengen slaan wij ook van onze
opdrachtgevers, leveranciers en partners gegevens op. Hiervoor kunnen we naam, adres,
telefoonnummer, emailadres, bankgegevens en eventueel ook geslacht opslaan. Deze
gegevens worden bewaard zolang de overeenkomst loopt en daarna in de financiële
administratie voor 7 jaar.

Makers, talentontwikkeling
Ook van onze maker en talenten worden de gegevens verwerkt en opgeslagen om de
uitvoering van overeenkomsten mogelijk te maken en te kunnen voldoen aan de (wettelijke)
administratieve verplichtingen. Hiervoor kunnen we naam, adres, telefoonnummer,
emailadres, bankgegevens en eventueel ook geslacht opslaan. En worden er zoals in
contracten is vastgelegd vaak nog aanvullende zaken zoals BSN, kopie ID of paspoort, KvK
nummer, btw nummer gevraagd. Deze gegevens worden bewaard zolang de overeenkomst
loopt en daarna in de financiële administratie voor 7 jaar.

Professionele contacten
Als netwerkorganisatie en om onze projecten en activiteiten te realiseren staan wij
voortdurend met veel partijen en organisaties in contact. We verwerken de naam en
emailadressen en telefoonnummers van professionele contacten die we verkrijgen uit
visitekaartjes en met mondelinge toestemming. We maken hierbij een afweging van
zakelijke belangen. Al deze gegevens worden beveiligd opgeslagen en alleen voor zolang
deze ook daadwerkelijk van belang zijn voor de realisatie van onze activiteiten.

Foto’s en video
Het kan voorkomen dat we je vastleggen in de vorm van foto’s als bezoeker of voorbijganger
van onze projecten, evenementen of projecten. Ook dit kan (soms) worden beschouwd als
het gebruik maken van persoonsgegevens. We gebruiken foto en video om te
communiceren over onze activiteiten naar publiek en om verslag te doen aan onze partners
en financiers. Op basis van een afweging van belangen kunnen we ervoor kiezen ook een
foto waar jij op staat op te slaan (en te publiceren). Je hebt altijd het recht om hier tegen
bezwaar te maken. Neem dan contact met ons op.

Cookies
Onze website gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die
geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de
technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website
naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij
hiermee onze website optimaliseren.

Andere partijen
Wij geven je persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instanties als dat nodig is
voor onze bedrijfsvoering of als de wet zegt dat dat moet. Ook kunnen onze makers en
netwerkrelaties toegang krijgen tot de persoonsgegevens die zij nodig hebben bij het
uitvoeren van hun opdracht.

Bewaartermijn
VIA ZUID bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor
deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
VIA ZUID neemt de bescherming van de persoonsgegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op. Verder zijn alle
personen die namens VIA ZUID van je gegevens kennis kunnen nemen, gehouden aan
geheimhouding daarvan, zo ook EM-Cultuur onze partner wbt verzending nieuwsbrieven.

Wijzigen van je gegevens
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun
je zelf doen via de opties onderaan elke mailing ( updaten gegevens of uitschrijven van de
lijst) of door ons een email te sturen. Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat
we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij
je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen we er samen niet uit dan vinden wij
dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van
privacybescherming.

Vragen en contact
Als je naar aanleiding van ons Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan
contact met ons op info@viazuid.nl

