Privacyverklaring SHARP/ArnoSchuitemaker
In deze privacyverklaring van SHARP/ArnoSchuitemaker lees je hoe er zorgvuldig met je privacy wordt omgegaan.
Als je je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door SHARP/ArnoSchuitemaker, neem dan
gerust contact op via info(at)arnoschuitemaker.com. Deze privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door
bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.
Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
SHARP/ArnoSchuitemaker kan persoonsgegevens over jou verzamelen als je gebruik maakt van de activiteiten/
services van SHARP/ArnoSchuitemaker, bijvoorbeeld deelname aan een workshop of auditie, aanmelden
nieuwsbrief, voorstellingsbezoek of omdat je donateur bent geworden. Gegevens die SHARP/ArnoSchuitemaker
kan verwerken zijn voor- en achternaam, e-mailadres, adres en (wanneer relevant) organisatie/bedrijf.
Waarom heeft SHARP/ArnoSchuitemaker die gegevens nodig?
SHARP/ArnoSchuitemaker verwerkt jouw persoonsgegevens om je persoonlijk van dienst te kunnen zijn.
Bijvoorbeeld om je een nieuwsbrief te sturen als je je daarvoor aangemeld hebt of om je relevante informatie te
sturen over je donateurschap of over een activiteit/service waarvoor je je hebt aangemeld. Daarnaast kan SHARP/
ArnoSchuitemaker je persoonsgegevens verwerken bij het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van
opdracht.
Hoe lang en waar worden mijn gegevens door SHARP/ArnoSchuitemaker bewaard?
SHARP/ArnoSchuitemaker bewaart je persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden van de verwerking
nodig is, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. Specifiek voor de
nieuwsbrief geldt dat SHARP/ArnoSchuitemaker je persoonsgegevens in Mailchimp bewaart waarmee een
verwerkersovereenkomst is afgesloten. De opslag van gegevens voor de nieuwsbrief is voor onbepaalde tijd. Je
kunt je te allen tijde uitschrijven wanneer je wilt via de link onderaan de nieuwsbrief of door een mail te sturen naar
info(at)arnoschuitemaker.com.
Worden mijn persoonsgegevens gedeeld met derden?
SHARP/ArnoSchuitemaker verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit noodzakelijk is voor de
uitvoering van een overeenkomst die we met je hebben of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Hoe worden mijn gegevens beveiligd?
SHARP/ArnoSchuitemaker neemt de bescherming van je gegevens serieus en heeft passende maatregelen
genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. De website maakt gebruik van een SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in
verkeerde handen vallen.
Hoe wordt mijn bezoek aan de website in kaart gebracht?
Van het bezoek aan de website van SHARP/ArnoSchuitemaker www.arnoschuitemaker.com worden algemene en
anonieme bezoekgegevens bijgehouden, waaronder de locatie en het tijdstip van websitebezoek. Deze gegevens
worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag waarmee we onze website kunnen blijven verbeteren.
Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.
Gebruik van Google Analytics
We maken gebruik van het hulpprogramma Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website
gebruiken en hoe effectief Google Ads van SHARP/ArnoSchuitemaker op Google zoekresultaatpagina’s zijn.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover
deze derden de informatie namens Google verwerken. SHARP/ArnoSchuitemaker heeft hier geen invloed op. We
verwijzen je naar het privacybeleid van Google voor meer informatie.
Wat zijn mijn rechten?
Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Een verzoek
tot inzage, correctie of verwijdering kun je sturen naar info(at)arnoschuitemaker.com. SHARP/ArnoSchuitemaker
streeft ernaar om binnen drie weken te reageren.

