PRIVACY + COOKIE VERKLARING
LerenVanKunst.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Contactgegevens:
LerenVanKunst.nl // Roumayne Schepers
B. Merkelbachsingel 489
1022 KE Amsterdam
Tel.no. +31 (0)6 5180 4905
Email info@lerenvankunst.nl
KvK no. 58 08 17 04
BTW nummer NL180040297B01
Deze privacyverklaring (opgesteld 1 Mei 2018) bevat de bepalingen voor de website LerenVanKunst.nl en de
behandeling van de verstrekte persoonlijke informatie. De verklaring gaat uit van het beginsel dat gebruikers zo
veel mogelijk controle hebben over hun privacy en dat LerenVanKunst.nl zonder voorafgaande toestemming,
geen (persoonlijke) informatie – welke te herleiden is tot de individuele gebruiker van de website – aan derden
ter beschikking stelt.
Welke persoonsgegevens verwerkt LerenVanKunst.nl
LerenVanKunst.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van diensten (nieuwsbrief,
aanmeldingsformulier museumbezoek, reactie blog, gratis download paper) en/of omdat je deze gegevens zelf
verstrekt.
Voor- en achternaam
Naam Organisatie
KvK nummer
Naam Team/Afdeling
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
LerenVanKunst.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16
jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. LerenVanKunst.nl kan echter niet controleren of een
bezoeker ouder dan 16 is. Ouders wordt aangeraden, betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun
kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als je er van overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld
door LerenVanKunst.nl over een minderjarige, neem dan contact op via info@lerenvankunst.nl, dan wordt
deze informatie z.s.m. verwijderd.
Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt
Wij streven ernaar onze dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van onze bezoekers.
LerenVanKunst.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting
Voor het afhandelen van jouw betaling (o.a. factuur opstellen)
Voor het verzenden van een nieuwsbrief, een gratis download paper, informatie over aanbod van
producten/diensten en events.
Voor het informeren van eventuele wijzigingen van diensten en producten

-

Om eventueel bij vragen/onduidelijkheden contact op te kunnen nemen om de dienstverlening uit te
kunnen voeren (telefonisch/schriftelijk/digitaal)
Voor het analyseren van jouw gedrag op de website van LerenVankunst.nl. om daarmee de website te
verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
Zonder jouw toestemming vooraf zullen wij jouw e-mail adres en andere gegevens nimmer aan derden
verstrekken. Bezoekers kunnen te allen tijde vragen de door hen verstrekte gegevens te corrigeren of te laten
verwijderen uit onze database.
Geautomatiseerde besluitvorming
LerenVanKunst.nl neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
computerprogramma's of computersystemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van
LerenVanKunst.nl) tussen zit.
Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard
LerenVanKunst.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor je gegevens worden verzameld.
Persoonsgegevens
Voor- en achternaam
Naam Organisatie
KvK nummer
Naam Team/Afdeling
Adresgegevens
Telefoonnummer
Emailadres nieuwsbrief
Emailadres aanmelding
IP-adres
Activiteiten zoekgedrag website

Aantal jaar
7 jaar
7 jaar
7 jaar
7 jaar
2 jaar
2 jaar
Tot je je uitschrijft J
2 jaar (zonder nieuwsbrief)
2 jaar
2 jaar

Omschrijving
Voor het afhandelen van betalingen
Voor het afhandelen van betalingen
Voor het afhandelen van betalingen
Voor het afhandelen van betalingen
Voor het afhandelen van betalingen
Voor vragen over je aanmelding
Voor het verzenden van nieuwsbrief
Voor vragen over je aanmelding
Google Analytics
Google Analytics

Verzamelen van data
Deze website verzamelt data in overeenstemming met het Nederlandse recht. Deze website verzameld logs
inclusief IP adressen, maar geen persoonsgebonden data van bezoekers, de server logs worden gebruikt bij het
opsporen van problemen binnen de site en zijn toegankelijk voor de autoriteiten in Nederland, indien ze dit
verzoeken. Als eigenaar van de server van deze website, zijn wij wettelijk verplicht om informatie te
verschaffen over de IP adressen van bezoekers op onze website aan de Europese dan wel Nederlandse
autoriteiten, indien deze dit aan ons vragen.
Gebruik van cookies
LerenVanKunst.nl maakt op haar website enkel gebruik van technische, functionele en analytische cookies die
geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven inzicht in het gebruik van de website van
LerenVanKunst.nl. Wij kunnen jou niet persoonlijk herleiden.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw
computer, tablet of smartphone. 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 jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je
afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Wel
attenderen wij je erop dat door het verwijderen en niet accepteren van cookies verschillende functies op deze
website niet naar behoren kunnen functioneren. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen
via de instellingen van je browser verwijderen.
Op de website van LerenVanKunst.nl hebben we er voor gezorgd dat je heel makkelijk blogs kunt delen. Dit kun
je doen door op een van de social media knoppen te drukken. De bijbehorende social media werken met
cookies en voldoen aan de EU-US Privacy Shield. Van de onderstaande social media kanalen gebruiken wij de

buttons. Lees de privacy verklaringen van de social media kanalen zodat je op de hoogte bent, wat zij met de
verzamelde informatie doen.
Instagram
Facebook
Twitter
Youtube
Delen van persoonsgegevens met derden
LerenVanKunst.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Deze website bevat links naar andere websites en/of bronnen. LerenVanKunst.nl draagt hiervoor geen
verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid. Deze privacy verklaring heeft géén betrekking op andere
websites of bronnen. Wij raden aan het privacy statement van andere sites altijd goed te lezen voordat je
persoonsgegevens verstrekt.
Social Media
Wij maken op onze website gebruik van diverse social media om onze eigen website onder de aandacht te
brengen. Door te klikken op de social media buttons kan het zijn dat je met jouw social media account wordt
verbonden aan onze website en dat dit zowel op onze website als op jouw social media account zichtbaar is en
gedeeld wordt met jouw netwerk. Berichten die jij maakt en waarin de aan de website verbonden social media
account wordt genoemd, kunnen op onze website zichtbaar worden voor de gebruikers van de website.
Gegevens inzien, aanpassen en/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 LerenVanKunst.nl en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt 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@lerenvankunst.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we 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.
Indienen Klacht
LerenVanKunst.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens als je van mening bent dat LerenVanKunst.nl niet
voldoet aan de privacyregelgeving. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons
Beveiliging
LerenVanKunst.nl neemt de bescherming van jouw gegevens 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 met me op via info@lerenvankunst.nl
De website LerenVanKunst.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw
persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Vragen over privacy
Vragen over de privacy + cookie verklaring? Neem dan contact op via info@lerenvankunst.nl

