Privacyverklaring, AVG-wet en gegevensbescherming
Iedereen die binnen de Werkplaats voor kunst en ambacht toegang heeft tot persoonsgegevens zal de huidige privacy
wetgeving in acht nemen. De persoonsgegevens waar wij nu over beschikken, maken wij door middel van deze
privacyverklaring inzichtelijk. Daarnaast verduidelijken wij wat wij met de persoonsgegevens doen, hoe lang we ze bewaren
en wie er toegang toe heeft.
Persoonsgegevens die wij bewaren
De Werkplaats voor kunst en ambacht beschikt over en bewaart de volgende persoonsgegevens:
Ontvangers van de nieuwsbrief waarvoor zij zichzelf hebben ingeschreven: e-mailadres.
Deelnemers aan workshops: voornaam (indien opgegeven), achternaam en e-mailadres.
Deelnemers opleiding Vakmanschap: voornaam (indien opgegeven), achternaam, woonadres en e-mailadres.
Verwerkingsdoelen
Personen die zich in hebben geschreven voor de nieuwsbrief ontvangen deze circa 5x per jaar. In elke nieuwsbrief staat een
link om af te melden van deze nieuwsbrief. Wij verwijderen het e-mailadres dan uit het bestand.
De gegevens van deelnemers aan een workshop gebruiken we om te communiceren over de workshop en om een
deelnemersadministratie voor de belastingdienst bij te houden. Deelnemers aan workshops ontvangen automatisch de
nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief staat een link om af te melden van deze nieuwsbrief. Wij verwijderen het e-mailadres dan uit
het nieuwsbrief bestand.
De gegevens van deelnemers aan de opleiding Vakmanschap gebruiken we om te communiceren over de opleiding,
materialen naar het huisadres te sturen en om een deelnemersadministratie voor de belastingdienst bij te houden.
Deelnemers aan de opleiding ontvangen automatisch de nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief staat een link om af te melden van
deze nieuwsbrief. Wij verwijderen het e-mailadres dan uit het nieuwsbrief bestand.
Bewaartermijn
De werkplaats voor kunst en ambacht is gehouden aan wettelijke bewaartermijnen voor de belastingdienst. De bewaartermijn
die wij hanteren: voor deelname aan een workshop 7 jaar. Voor toezending van de nieuwsbrief tot het moment van
wederopzegging.
Delen met derden
De Werkplaats voor kunst en ambacht verstrekt gegevens niet aan derden.
Beveiliging
Alle gegevens staan op een computer bij de Werkplaats voor kunst en ambacht. De computer is voorzien van een inlog met
wachtwoord. De gegevens zijn alleen toegankelijk voor Anja Schrik en Dick Juffermans (partner Anja Schrik). Er is alleen een
locale backup van gegevens.
Rechten van betrokken
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien of te corrigeren. E-mailadres: contact@anjaschrik.nl
Cookies
De Werkplaats voor kunst en ambacht gebruikt geen cookies op de websites www.viltwerkplaats.nl, www.eco-vilt.nl en
www.anjaschrik.nl.

