PRIVACY STATEMENT:
Vanaf 25 mei 2018 beschermen alle EU-landen je privacy volgens de privacywet Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet zorgt ervoor dat uw privacy beter wordt
beschermd en u meer rechten heeft. Uiteraard voldoet de Kunstuitleen West Brabant
(“Artotheek18”) aan de AVG en verwerkt en beveiligt uw persoonsgegevens met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid.
Jouw persoonsgegevens
De persoonsgegevens die de Artotheek18 verwerkt zijn:
•

Naam;

•

Geslacht;

•

Geboortedatum;

•

Adresgegevens;

•

Telefoonnummer;

•

E-mailadres;

•

Lidmaatschapsnummer;

•

Bankrekeningnummer (na toestemming, voor automatische incasso);

•

(Openstaande) betalingen;

•

Overzicht leenhistorie (na toestemming);

•

Interesseprofiel (na toestemming);

•

Type abonnement.

Toestemming
De Artotheek18 verwerkt persoonsgegevens enkel met toestemming van de betrokkenen (leden en
niet-leden). Als de betrokkene jonger is dan 16 jaar is toestemming van een ouder c.q. verzorger
nodig.
Doelen
De Artotheek18 verwerkt uw persoonsgegevens voor:
•

het gebruik van onze dienstverlening (zoals inschrijven van klanten, uitlenen, innemen,
reserveren van kunstwerken);

•

het afhandelen van uw betalingen.

Uw rechten
U heeft het recht uw persoonsgegevens:
•

in te zien;

•

te corrigeren;

•

te laten verwijderen (recht op vergetelheid);

•

te beperken;

•

te verplaatsen;

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te beperken, verwijderen en verplaatsen. U kunt
hiervoor een verzoek indienen door een mail te sturen naar info@artotheek18.nl.
Om er zeker van te zijn dat de opdracht door u is gedaan verzoeken wij u een kopie van een
identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy kunt u op de kopie het
Burgerservicenummer (BSN) en de pasfoto doorstrepen of afdekken.
De Artotheek18 zal zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 2 weken, op uw verzoek reageren.
Bewaartermijn
De Artotheek18 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doelen waarvoor de
gegevens worden verzameld. Aan het einde van de bewaartermijn worden uw gegevens gewist.
Delen persoonsgegevens
De Artotheek 18 deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van onze dienstverlening aan u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken sluit de Artotheek 18
verwerkersovereenkomsten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van deze gegevens. De Artotheek18 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Contactgegevens de Artotheek18 (Kunstuitleen West Brabant)
Adres:
Lievevrouwestraat 39
4611 JJ Bergen op Zoom
Telefoon: 0164 – 26 67 22
Openingstijden: Vrijdag 14:00-20:00u en zaterdag 10:00 – 16:00u.
E-mail: info@artotheek18.nl
In kaart brengen websitebezoek
De Artotheek18 gebruikt cookies als een technische functionaliteit om te zorgen dat de website naar
behoren werkt.

