Privacyverklaring
(Opgesteld in het kader van de privacywetgeving, AVG 2018, ingegaan op 25 mei 2018)
Datum van deze versie: 18 september 2018

Stichting De Literaire Hemel, bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder
nummer 04065033, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Statutaire zetel:
Amen, gemeente Aa en Hunze
Bezoekadres:
Schoonloërstraat 44, 9444 TH Grolloo
E-mailadres:
jolet.dingen@gmail.com
Persoonsgegevens die De Literaire Hemel beheert en verwerkt:
De Literaire Hemel verwerft uw gegevens als u plaatsen reserveert voor een bijeenkomst
of als u uw belangstelling op een andere manier aan ons kenbaar maakt. Bijvoorbeeld
doordat u zich opgeeft voor het ontvangen van onze nieuwsbrief of programma’s.
Daarnaast krijgen we gegevens van degenen die zich aanmelden als Vriend van de stichting.
Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:
 e-mailadres
 voor- en/of achternaam
 telefoonnummer (indien dit met betrekking tot reserveringen is doorgegeven)
 adresgegevens (alleen van Vrienden van De Literaire Hemel)
 betalingsgegevens (alleen van Vrienden van De Literaire Hemel)
Doelen van het verwerken van persoonsgegevens door De Literaire Hemel:
We verzamelen, beheren en verwerken persoonsgegevens om:
 u op de hoogte te brengen van onze activiteiten en gebeurtenissen daaromheen
 reserveringen te maken, te bevestigen, af te wijzen, bij te houden en te wijzigen
 contact te onderhouden met ‘Vrienden van De Literaire Hemel’
 betalingen door ‘Vrienden van De Literaire Hemel’ te volgen
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die De Literaire Hemel verwerkt:
Geen.
Delen van persoonsgegevens met derden:
We verstrekken geen persoonsgegevens aan derden. Het kan wel voorkomen dat we u zelf
per e-mail benaderen met een boodschap van een derde partij die verwante activiteiten
organiseert, zoals Zomerzinnen.
Bewaren, verwijderen en vernietigen van persoonsgegevens:











Ons digitale e-mailadressenbestand ten behoeve van mailings is permanent. Bij elke
mailing kunt u er met een muisklik voor zorgen dat uw adres direct uit het bestand wordt
verwijderd. Daar buitenom kunt u desgewenst per e-mail, brief of persoonlijk aangeven
dat u uit het bestand verwijderd wilt worden. Dan doen we dat zo snel mogelijk.
Adressen van nieuwe contacten, met name als gevolg van reserveringen, worden
geregeld aan het digitale e-mailadressenbestand toegevoegd.
Hierdoor is het denkbaar dat u, nadat u zich heeft afgemeld, opnieuw in het
mailingbestand wordt opgenomen.
Alle bij reserveringen verzamelde e-mailadressen worden in een digitaal bestand het
gehele seizoen bewaard. Dit bestand wordt uiterlijk op 1 oktober van het erop
volgende seizoen vernietigd.
Papieren reserverings- en daarmee bezoekerslijsten, waarop alleen namen voorkomen,
worden bewaard ten behoeve van boekhouding en financiële verantwoording.
Gegevens van Vrienden van De Literaire Hemel worden digitaal opgeslagen en bewaard
zolang de betreffende persoon Vriend is. Als u opzegt als Vriend worden uw gegevens
uiterlijk op 1 oktober van het erop volgende seizoen uit het bestand gehaald.
Gegevens van Vrienden van De Literaire Hemel worden op papier bewaard ten
behoeve van de boekhouding en financiële verantwoording.
Uw e-mails kunnen digitaal opgeslagen blijven in e-mailprogramma’s als Outlook. Ze
worden uiterlijk op 1 oktober van het erop volgende seizoen verwijderd.

Het beheer van persoonsgegevens en de beveiliging ervan:
De Literaire Hemel gebruikt computerprogramma’s voor onder meer communicatie met
bezoekers en geïnteresseerden.
De Literaire Hemel neemt geen geautomatiseerde besluiten op basis van
persoonsgegevens.
De Literaire Hemel maakt gebruik van privécomputers van bestuursleden van deze
vrijwilligersorganisatie. De Literaire Hemel neemt de bescherming van gegevens serieus en
neemt passende maatregelen, onder meer door bij de genoemde computers gebruik te
maken van beveiligingssoftware zoals die in privésetting gebruikelijk is.
Cookies of vergelijkbare technieken:
De Literaire Hemel plaatst geen cookies en gebruikt geen vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, corrigeren en verwijderen; klachten:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
verwerking van uw gegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan.
Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, intrekking van toestemming of bezwaar
tegen verwerking van persoonsgegevens kunt u sturen naar ons bezoekadres. Om er zeker
van te zijn dat het om de juiste persoon gaat, dient u daartoe een kopie van uw
identiteitsbewijs mee te sturen. In deze kopie kunt u de pasfoto, de strook met nummers
onderaan het paspoort, het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart
maken ter bescherming van uw privacy.
U wordt – tot slot - gewezen op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via het internet met het volgende adres:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoons-gegevens/tip-ons.

