
Privacy verklaring Erfgoedstichting Huis van Gisèle / Stichting Herengracht 401

- Contactgegevens

Erfgoedstichting Huis van Gisèle / Stichting Herengracht 401
Herengracht 401
1017 BP Amsterdam
telefoonnummer 0031 20 623 5287

Namens Erfgoedstichting Huis van Gisèle / Stichting Herengracht 401 is Frans Damman
beschikbaar voor vragen en/of verzoeken, te bereiken via email: mail@h401.org.

- Doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken?

Erfgoedstichting Huis van Gisèle / Stichting Herengracht 401 (hierna ook: “de stichting”)
hecht veel waarde aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens
worden door ons dan ook met de grootste zorg verwerkt en beveiligd. Daarbij verwerken wij
persoonsgegevens (alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
persoon) in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (hierna "AVG”).

Wij verwerken persoonsgegevens ter uitvoering of ten behoeve van het informeren over onze
activiteiten en projecten, voor de verwerking van giften. Daarnaast verwerken wij
persoonsgegevens voor het versturen van de nieuwsbrief en het regelen van reserveringen
en rondleidingen. Bij het versturen van de nieuwsbrief bestaat er altijd de mogelijkheid om je
af te melden. Na afmelding voor de nieuwsbrief worden de gegevens gewist en worden geen
nieuwsbrief meer aan deze persoon verstuurd.

Wij verwerken daarnaast persoonsgegevens om toegang te krijgen tot het archief van de
stichting voor een raadpleging, hiervoor moet eerst een aanvraagformulier worden ingevuld.
Binnen vier weken krijgt de aanvrager vervolgens  bericht of toegang tot het archief wordt
verleend. Het archief is niet gedigitaliseerd, noch openbaar toegankelijk. Historische ruimtes
en archief; deze delen van het gebouw zijn alleen toegankelijk na een reservering via het
kantoor van Stichting H401.

- Bewaartermijnen van uw persoonsgegevens:

Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de
doeleinden waarvoor ze zijn verkregen..

- Grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens:

Stichting Herengracht 401 / Erfgoedstichting Huis van Gisèle heeft verschillende grondslagen
om persoonsgegevens rechtmatig te verwerken. Dit kan voortvloeien uit een wettelijke plicht,
zoals bijvoorbeeld op grond van fiscale wetgeving, toestemming of een gerechtvaardigd
belang van de stichting. Daarnaast kan het verwerken van uw persoonsgegevens een
noodzakelijke voorwaarde zijn voor het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst. In
deze gevallen kunnen wij onze diensten alleen leveren wanneer de benodigde
persoonsgegevens aan ons zijn verstrekt.
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Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, bijvoorbeeld
toestemming voor het ontvangen van nieuwsbrieven, kunt u deze toestemming altijd
intrekken.

Wij hebben verschillende gerechtvaardigde belangen op grond waarvan wij uw
persoonsgegevens verwerken:

- relatiebeheer;
- archivering;
- werving en selectie;
- samenwerking projecten
- administratie.

- Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden:

Uw persoonsgegevens worden door de stichting in het kader van haar werkzaamheden aan
derden verstrekt. Deze ontvangers van persoonsgegevens zijn bedrijven die diensten
leveren aan de stichting en organisaties waarmee de stichting samenwerkt: ICT,
videobeldiensten, versturen van mailings, administratie, drukkers, accountancy, juridische
dienstverlening en (internationale) organisaties en universiteiten met wie de stichting
samenwerkt.

- Uw rechten als betrokkene:

- het recht op inzage;
- het recht op correctie, als uw gegevens onjuist worden verwerkt;
- het recht op wissen ("recht om vergeten te worden");
- het recht van beperking van het verwerken van persoonsgegevens;
- het recht van bezwaar;
- het recht op dataportabiliteit.

Als u een van de bovengenoemde rechten wilt uitoefenen of als u vragen hebt over uw
privacy, de beveiliging of een klacht aarzel dan niet om contact met genoemde met ons per
e-mail via: mail@h401.org. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat uw privacy rechten geschonden
worden. Wij stellen het echter op prijs als u de reden van de klacht eerst aan ons voorlegt,
zodat we samen tot een oplossing kunnen komen.

- Internationale doorgifte van uw persoonsgegevens

- Cookies en sociale media

De stichting maakt op haar website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes
die op uw computer worden geplaatst. Deze cookies kunnen door u worden verwijderd.
Daarnaast kan uw internetbrowser deze cookies blokkeren.
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Op de website van de stichting wordt door middel van sociale media knoppen verwezen naar
Facebook, Instagram en Twitter. Deze knoppen kunnen worden gebruikt voor informatie
over de stichting, om de stichting te promoten of informatie over de stichting te delen op deze
sociale media. De stichting is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van Facebook,
Instagram en Twitter. Deze sociale media bepalen zelf hoe deze sociale media knoppen
functioneren. Het privacy beleid van deze sociale media aanbieders verandert regelmatig. U
kunt het privacy beleid Facebook, Instagram en Twitter raadplegen op de websites van deze
sociale media.

- Wijzigingen privacy verklaring

De stichting behoudt zich het recht voor om haar privacy verklaring aan te vullen of te
wijzigen. De meest recente versie van het privacy verklaring is op de website van de stichting
te vinden. De privacy verklaring van de stichting is voor het laatst aangevuld en/of gewijzigd
in 2022.

Stichting Herengracht 401 (H401) Erfgoedstichting Huis van Gisèle

KvK nummer 68449313 KvK nummer 33082862
BTW nummer: NL857448948B01 BTW nummer NL002963346B02
IBAN NL55RABO0322854253 IBAN NL13RABO0157038165

Wij volgen de principes van de Governance Code Cultuur:
www.cultuur-ondernemen.nl/governance-code-cultuur/principe/introductie
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