Privacybeleid
Wie we zijn: Dit is de website van de stichting Kloostertuin Rotterdam. Ons
webadres is: http://www.kloostertuinrotterdam.nl
Welke persoonsgegevens verzamelen we en waarom?

Activiteiten
Ten behoeve van de organisatie van onze activiteiten verwerken we
persoonsgegevens, zodat we je kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om je
hierover te informeren.

Nieuwsbrief en notificaties
Wie zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief en of notificatie kan zich bij elke
berichtgeving hierover afmelden. De emailadressen worden niet voor andere
doeleinden gebruikt.

Bestellingen en betalingen
Via de webshop kunnen o.a. tickets voor activiteiten gekocht worden of e-books
worden aangeschaft. Voor het afhandelen van jouw bestelling en/of betaling
verwerken we jouw persoonsgegevens.

Toegang
Alleen het bestuur van de stichting en de technische ondersteuning hebben
toegang tot die delen van de website waar emailadressen en IP-adressen zichtbaar
zijn. Voor de verwerking van persoonsgegevens door de websiteleverancier is hun
verwerkingsovereenkomst van toepassing.

Cookies
Deze website gebruikt analytische cookies. Deze data worden enkel gebruikt om
inzicht te vergaren in de manier waarop mensen de website gebruiken. Deze data
zijn niet herleidbaar naar afzonderlijke personen.

Ingesloten inhoud van andere websites
Informatie op onze website kan inhoud tonen die van andere websites afkomstig
is. Denk bijvoorbeeld aan filmpjes, afbeeldingen, geluidsopnamen, berichten.
Bekijk of beluister je deze zogeheten ‘embedded inhoud’, dan kom je in feite op die
andere website terecht. Deze andere websites kunnen informatie over jou
verzamelen. Stichting Kloostertuin Rotterdam heeft geen invloed op de wijze
waarop andere websites met jouw data omgaan. Zij kan daarvoor dan ook niet
verantwoordelijk worden gehouden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Alleen met instemming van betrokkene verstrekt stichting Kloostertuin
Rotterdam persoonsgegevens aan derden indien dit voor de uitvoering van onze
activiteiten gewenst is. Daarnaast deelt de stichting persoonsgegevens met
derden om te voldoen aan mogelijke wettelijke verplichtingen.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Kloostertuin Rotterdam bewaart je persoonsgegevens niet langer dan
strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden
verzameld. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van 1 jaar voor
persoonsgegevens (personalia, adres), met het doel om in voorkomende gevallen
contact met je op te nemen.

Archief
Het archief van de stichting Kloostertuin Rotterdam dat door het bestuur
gevormd wordt, wordt mogelijk te zijner tijd overgedragen aan het Katholiek
Documentatie Centrum (KDC) in Nijmegen. Dit archief omvat zowel het
bestuursarchief als het webarchief.

