Privacy statement
Kulturhus De Mozaïek / Sukerbiet.nl
Stichting Kulturhus De Mozaïek (verantwoordelijk voor sukerbiet.nl) verwerkt persoonsgegevens. Dit
doen we ten behoeve van:
1. Het functioneren van de stichting, zoals:
- Het bijhouden van het vrijwilligers- en klantenregister
- Het versturen van contributiefacturen
2. Het behartigen van de belangen van de leden, zoals:
- Het verzenden van informatie
- Het delen van kennis en ervaringen
- Het verzenden van uitnodigingen voor activiteiten etc.
3. Het onderhouden van relaties met belangstellenden, zoals:
- Het toezenden van informatie, zulks met toestemming van de geadresseerde
- Het uitwisselen van informatie
Afhankelijk van het doel verzamelt het Kulturhus de volgende persoonsgegevens:
naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, relevante functie.
De verzameling van persoonsgegevens blijft beperkt tot alleen datgene wat echt nodig is en wordt
niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze worden verwerkt.
De verzameling van persoonsgegevens wordt bewaard op een beveiligde server.
Het Kulturhus verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van
activiteiten. De persoonsgegevens worden dan op voorwaarde van vertrouwelijkheid en eenmalig
gebruik ter hand gesteld.
De beheerder van de stichting Kulturhus De Mozaïek is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens. Relaties van het Kulturhus De Mozaïek hebben te allen tijde de mogelijkheid om
hun persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kan contact met ons
worden opgenomen.

Cookies
Op onze website(s) wordt gebruik gemaakt van cookies. Dit zijn eenvoudige tekstbestandjes welke
uw computer ontvangt wanneer u onze website(s) bezoekt. In het cookie statement wordt nader
uitgewerkt welke cookies worden gebruikt, welke gegevens daarmee worden verwerkt en voor welke
doeleinden.
Sukerbiet.nl maakt ook gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden
door Google Inc. (“Google”), om ons online aanbod voortdurend te optimaliseren. Wij hebben
Google Analytics zodanig ingesteld dat wordt voldaan aan de eisen die het College Bescherming
Persoonsgegevens aan deze verwerking stelt.

Sukerbiet.nl en AVG
Voor journalistieke doeleinden gelden uitzonderingen op de AVG. Nieuws dat gemeld wordt via de
sukerbiet.nl gaat automatisch inclusief uw naam/mailadres naar de leden van de redactie(s) van
sukerbiet.nl en de Lemelervelder.

