opgericht 8 juni 2015

Privacy Statement
Stichting Tempel Europa is uitvoerder van de kunstceremonie De Gouden
Zon. De stichting respecteert uw privacy. De persoonsgegevens die wij
verwerken worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en
beveiligd. Wij verwerken uw persoonsgegevens volgens de vereisten die
de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt.
In dit privacy statement informeren wij u graag over de veiligheid en
privacy van uw persoonsgegevens.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Uw persoonsgegevens verwerken wij in overeenstemming met het doel
waarvoor deze zijn verstrekt. De verwerking van uw persoonsgegevens is
beperkt tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden
waarvoor ze worden verwerkt.
Wij geven geen persoonsgegevens door aan derde partijen tenzij dit
specifiek noodzakelijk of efficiënt is voor de uitvoering van de doeleinden
waarvoor ze zijn verstrekt.
Bij aanmelding van onze Nieuwsbrief en bij het doen van donaties,
noteren wij de volgende gegevens:




NAWTE (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres)
Nationaliteit
Bankgegevens voor de inning van donaties

Gebruik van persoonsgegevens
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen, en alleen
als het gebruik voor dat doel nodig is:





Het versturen van Nieuwsbrieven
Informatie verschaffen over Kunstceremoniën
De inning van donaties
Het inzetten van vrijwilligers

Bewaren persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang wij deze nodig hebben voor het
doel waarvoor wij uw gegevens in eerste instantie hebben gekregen of
zolang is vereist op basis van de wet.
Beveiliging persoonsgegevens
Uw privacy is belangrijk voor ons. Wij gebruiken waar mogelijk de meest
recente versie van software waarmee onze systemen en programma’s
adequaat zijn beveiligd. Wij nemen adequate beveiligingsmaatregelen om
misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te
beperken.
Rechten omtrent uw gegevens
U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de
persoonsgegevens die wij van u hebben geregistreerd. Daarnaast kunt u
bezwaar maken tegen de verwerking door ons of door een van onze
verwerkers van uw persoonsgegevens of een deel daarvan. U hebt het
recht de door u verstrekte gegevens aan u of een door u aangewezen
derde te laten overdragen. Indien wij uw persoonsgegevens hebben
verwerkt op basis van specifiek door u gegeven toestemming daartoe, dan
kunt u deze toestemming intrekken op een door u gewenst moment.
Mocht u een van uw rechten willen uitoefenen dan kunt u hiervoor een
verzoek bij ons indienen, per email aan committee@templeeurope.eu. U
krijgt dan uiterlijk binnen een maand een reactie. Ook indien u een klacht
mocht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen
wij u contact met ons op te nemen zodat wij daarover met u tot een
oplossing kunnen komen. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij
de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het
gebied van privacybescherming. Wij gaan er echter vanuit dat wij door
ons beleid klachten voorkomen en bij klachten in goed overleg met u tot
een oplossing kunnen komen.
Wijzigingen
Dit privacy statement kan wijzigen. De laatste versie kunt u vinden op
onze website. De datum van de laatste wijziging vindt u onderaan dit
statement.
Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 14 juni 2018.

