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Privacy statement over persoonsgegevens in het kader van de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

De Stichting Gerrit van der Veen, hierna te noemen ‘Retort’ neemt uw privacy serieus. Retort is 

volledig transparant over welke gegevens we van u gebruiken en zal deze gegevens nooit, 

zonder uw toestemming, met anderen delen. 

Welke gegevens hebben wij en van wie?                                                                                                       

-Retort slaat gegevens op van de volgende personen of bedrijven: bestuur Stichting Gerrit van 

der Veen (Retort), huurders en medegebruikers, toekomstige huurders op de wachtlijst, 

eigenaar pand, technische beheerder en leveranciers van goederen of diensten.                                                                                                                                        

De secretaris beheert de gegevens in een elektronisch archief en in een papieren archief.  

Gegevens als naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s), rekeningnummer, e-mailadres, 

post, mails, website en (financiële) transacties worden opgeslagen. Deze gegevens worden 

gebruikt voor facturering, berichten en om contact op te kunnen nemen.                                                                                                                             

Naast de secretaris beschikt ook de penningmeester over een elektronisch- en papieren 

archief. De voorzitter beschikt over een elektronisch archief.                                                             

-Gegevens van huurders en medegebruikers worden bewaard tenminste zolang deze persoon 

een atelier huurt en/of gebruikt bij Retort en zolang wettelijk verplicht is.  

-Gegevens van leveranciers van goederen en diensten kunnen op verzoek na de wettelijk 

verplichte bewaartermijn verwijderd worden.     

-Van personen op de wachtlijst voor een atelier van Retort worden naam, adres, woonplaats, 

telefoonnummer en e-mailadres opgeslagen. Deze gegevens worden alleen gebruikt om 

contact op te nemen als iemand  in aanmerking komt voor een vrijkomend atelier. Indien een 

persoon afziet van het huren van een atelier bij Retort worden de gegevens verwijderd. 
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-Retort beschikt over een website en een Facebook pagina.                                                                                                     

De gegevens die op de website en op Facebook vermeld worden verwijzen naar ateliercomplex 

Retort van  Stichting Gerrit van der Veen met informatie over de verhuur van ateliers, het 

daarbij behorende Huishoudelijk Reglement, de AVG en de contactgegevens van Retort. 

Daarnaast biedt de website en de Facebook pagina aan huurders de mogelijkheid om hun 

gegevens te vermelden, werk te tonen en nieuwsberichten te plaatsen. Voordat de gegevens 

van een huurder geplaatst worden, zal vooraf toestemming worden gevraagd. Na beëindiging 

van het huurcontract worden de gegevens verwijderd van de website . 

Bij de verwerking van persoonsgegevens zijn we gebonden aan de daarvoor 

geldende wet- en regelgeving.                                                                                                                                                                       

-Het recht op vergetelheid. Het recht om 'vergeten' te worden (NIEUW).                                                                          

-Recht op inzage. Dat is het recht van mensen om de persoonsgegevens die u van hen 

verwerkt in te zien.                                                                                                                                                                                

-Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die u verwerkt te 

wijzigen.                                                                                                                                                               

-Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.                                                                                                                              

-Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid, binnen de 

kaders van de wet.                                                                                                                                  

Vastgesteld in de bestuursvergadering van Stichting Gerrit van der Veen op 21 november 2018 

 

 

 

 

 

 

 


