Privacyverklaring AVG (website, melkbuzz (nieuwsbrief), e-mail) mei 2018
Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website www.melklokaal.nl en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft dmv de link ‘inschrijven mailinglijst’ vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking
van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming stelt.
1.

gegevens organisatie: melklokaal voor hedendaagse kunst, contactpersoon Albert Oost, Heremaweg 20-1,
8444 AP Heerenveen, info@melklokaal.nl, www.melklokaal.nl
2.
persoonsgegevens website: Het gebruik van persoonsgegevens voor de website is om de persoon
(de kunstenaar) te ‘duiden’ en de bezoekers van de website in de gelegenheid te stellen kennis te nemen met
het werk van de vermelde persoon. Hiervoor is het voldoende dat slechts naam, geboorteplaats,
geboortedatum, genoten kunstopleiding en woon/werkplaats en een foto van werk worden gebruikt. (Gebruik
= verzamelen, verwerken, opslaan en weergeven van persoonsgegevens). Het auteursrecht van het afgebeelde
werk ligt te allen tijde bij de rechthebbende.
3.
bedoeling persoonsgegevens melkbuzz (nieuwsbrief): Het gebruik van persoonsgegevens, slechts naam en
e-mailadres voor de melkbuzz (nieuwsbrief) wordt uitsluitend gebruikt om deze te e-mailen naar de personen
/ abonnees die zich hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief. Personen kunnen zichzelf in elke melkbuzz via
een link daar in op ieder moment afmelden/ uitschrijven.
bedoeling persoonsgegevens e-mail (uitnodigingen): Het gebruik van persoonsgegevens voor e-mail, slechts
4.
naam en e-mailadres, wordt uitsluitend gebruikt om uitnodigingen te e-mailen naar de personen /abonnees
die zich hebben ingeschreven voor de mailinglijst. Personen kunnen zichzelf in elke mail via een reply-mail op
ieder moment uitschrijven van de mailinglijst.
contactformulieren: Op de website is een ‘inschrijven mailinglijst’ link opgenomen. Verder zijn er geen
5.
contactformulieren of andere mogelijkheden om persoonsgegevens in te voeren op de website.
bewaarbeleid persoonsgegevens website: De persoonsgegevens worden direct verwijderd indien de web6.
pagina van/over de betreffend persoon (kunstenaar) wordt verwijderd.
bewaarbeleid persoonsgegevens (melkbuzz) nieuwsbrief: De persoonsgegevens worden direct verwijderd
7.
nadat de persoon /abonnee dit heeft aangegeven via de link in de melkbuzz ‘uitschrijven’.
verstrekking persoonsgegevens aan derden: De verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden
8.
doorgegeven. De persoonsgegevens die de persoon (kunstenaar) zelf liet publiceren op de website zijn
uiteraard wel voor derden toegankelijk om te lezen op de website.
cookies: Er wordt door de website van melklokaal en de nieuwsbrief geen gebruik gemaakt van cookies. Wel
9.
maakt de website gebruik van Google-analytics Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te
krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google
hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier
geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere
Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt
nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de
Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
Facebook en Twitter: Op onze website zijn links opgenomen om de pagina’s van melklokaal op sociale netwerken
Facebook en Twitter te kunnen bekijken. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens
doen. “De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht
naar en door Twitter en Facebook opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Facebook en Twitter stellen zich
te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse
Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van
eventuele persoonsgegevens. In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan Meer informatie omtrent
het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de
Help-functie van uw browser.
beveiligingsmaatregelen: Er zijn uitgebreide maatregelen genomen om de website zo goed mogelijk te
10.
beveiligen.

