Privacy Statement
Stichting de Roos is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van persoonsgegevens zoals
beschreven in dit privacy statement. Bij bezoek aan deze website kan Stichting de Roos gegevens
van jou verwerken. Dit kan gaan om gegevens die jij bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders
op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert
Stichting de Roos jouw privacy, onder andere door naleving van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Dit houdt onder meer in dat jouw persoonsgegevens slechts gebruikt worden
voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en jij bepaalde rechten kunt
uitoefenen ten aanzien van jouw persoonsgegevens.
Hieronder tref je een overzicht aan van alle onderwerpen die in dit privacy statement staan. Door daar
op te klikken, word je direct naar het desbetreffende onderwerp geleid.
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Categorieën persoonsgegevens en bron van verkrijging
Doeleinden, grondslagen en bewaartermijnen voor de verwerking
Verstrekking aan derden
Jouw rechten
Beveiliging van uw gegevens
Vragen
Wijzigingen privacy statement

1. Categorieën persoonsgegevens en bron van verkrijging
Stichting de Roos verwerkt de onderstaande categorieën persoonsgegevens voor de verwerkingen
die zijn beschreven in dit privacy statement:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Naam
Achternaam
Geslacht
E-mailadres
Geboortedatum
Adres
Postcode
Woonplaats
Land
Telefoonnummer
IBAN-nummer

Deze persoonsgegevens ontvangen wij van u wanneer u een bestelling doet, een ruimte voor een
workshop huurt of bij het inschrijven voor de nieuwsbrief.
2. Doeleinden, grondslagen en bewaartermijnen voor de verwerking
Op basis van verschillende wettelijke grondslagen, verwerken wij jouw persoonsgegevens voor de
volgende doeleinden.
Voor het uitvoeren van een (koop)overeenkomst gebruiken wij jouw persoonsgegevens voor:
•
•

Het verkopen en leveren van producten aan een klant
Het verkopen van tickets voor evenementen

Wij bewaren de persoonsgegevens verkregen voor het kunnen verkopen en leven van producten voor
de termijn vereist om de orders te verwerken en de overeenkomst uit te voeren. Ten aanzien van de
evenementen, deze gegevens worden na het plaatsvinden van een evenement verwijderd.

Voor het uitvoeren van een (huur)overeenkomst, gebruiken wij jouw persoonsgegevens voor het
kunnen verhuren van ruimtes aan verhuurders. Wij bewaren deze persoonsgegevens niet langer dan
de wettelijke toegestane termijn.
Op grond van toestemming gebruiken wij jouw persoonsgegevens voor:
•
•

Marketingdoeleinden
Het versturen van onze nieuwsbrief

Wij bewaren de persoonsgegevens die in het kader van marketing worden verzameld voor een termijn
van 7 jaar, tevens de geschiedenis van onze website.
3. Verstrekking aan derden
Wij kunnen bij de uitvoering van onze dienstverlening (bijvoorbeeld zaalverhuur) en andere
bedrijfsactiviteiten derden inschakelen. In geen geval verstrekken wij uw persoonsgegevens aan
derden voor commerciële doeleinden. Uitsluitend indien wij hiertoe wettelijk worden verplicht, zullen
uw persoonsgegevens worden verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en
opsporingsinstanties. In alle gevallen zullen wij passende maatregelen treffen teneinde de
vertrouwelijkheid en beveiliging van de gegevens zoveel mogelijk te waarborgen.
Voor de verwerkingen die zijn beschreven in dit privacy statement, versturen wij jouw
persoonsgegevens aan de volgende partij(en):
•
•

Mailchimp (voor het versturen van de nieuwsbrief)
Zaalagenda (voor het bijhouden van de zaalverhuur)

4. Jouw rechten
Als je vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens
kun je contact opnemen met Stichting de Roos of een brief of e-mail sturen naar Stichting de Roos,
Pieter Cornelisz Hooftstraat 183, 1071 BW, Amsterdam. Indien je geen prijs meer stelt op het
ontvangen van informatie (niet zijnde serviceberichten) en aanbiedingen dan kun je je vanuit die
betreffende uiting afmelden.
Daarnaast kun je door daartoe een verzoek te sturen aan ons via de bovengenoemde
contactgegevens, jouw onderstaande rechten uitoefenen.
•
•
•
•
•
•
•

Recht op toegang tot de persoonsgegevens die Stichting de Roos van jou verwerkt;
recht om jouw persoonsgegevens te laten aanpassen, onder andere indien deze niet meer
accuraat zijn;
recht om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen, onder andere nadat de toepasselijke
bewaartermijn is verlopen;
recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens;
recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, onder andere
indien je geen prijs meer stelt op informatie over onze producten of diensten;
recht op overdraagbaarheid van jouw gegevens; en
recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken (indien toestemming de grondslag is
voor de verwerking). Het intrekken van toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Dat wil
zeggen dat toestemming niet meer geldt vanaf het moment van intrekken.

Stichting de Roos reageert doorgaans binnen één maand op jouw verzoek, tenzij dit niet mogelijk is
vanwege de complexiteit van jouw verzoek of het aantal verzoeken dat je hebt ingediend. In een

dergelijk uitzonderlijk geval lichten wij jou daar uiterlijk binnen één maand over in en verlengen wij
onze reactietermijn met maximaal twee maanden.
In aanvulling op bovengenoemde rechten, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens indien je van mening bent dat Stichting de Roos jouw persoonsgegevens (heeft)
verwerkt in strijd met de toepasselijke wetgeving.
5. Beveiliging van uw gegevens
Wij zullen uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaan en passende technische en
organisatorische maatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen teneinde verlies, diefstal
of misbruik te voorkomen.
6. Vragen
Indien je geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten of anderszins bezwaar heeft
tegen gebruik van jouw gegevens, kun je dit per brief aan ons doorgeven. Ook voor vragen over dit
Privacy Statement en/of de wijze waarop Stichting de Roosjouw persoonsgegevens verwerkt, kun je
contact opnemen met Stichting de Roos of een brief of e-mail sturen naar Stichting de Roos, Pieter
Cornelisz Hooftstraat 183, 1071 BW, Amsterdam.
7. Wijzigingen Privacy Statement
Stichting de Roos behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.
Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat je van deze
wijzigingen op de hoogte bent.

