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Privacyverklaring Stichting Ko van Dun Kunstgeschiedenis
Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens verwerken wij om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Er zijn drie
situaties waarin wij uw persoonsgegevens verwerken.
Inschrijving cursus, lezingen en reizen via de website www.kovandun.nl
Op het moment dat u het inschrijfformulier voor een cursus, lezing of reis invult, vragen wij u een
aantal persoonsgegevens te verstrekken. Deze gebruiken wij voor de volgende doeleinden:
• U een bevestiging te sturen van uw inschrijving
• U op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen ten aanzien van uw inschrijving
• U in voorkomende gevallen per post studiemateriaal te kunnen toesturen
• U, wanneer u akkoord heeft gegeven u op de hoogte te houden van ons aanbod, u via de mail
of post nader te kunnen informeren over de activiteiten van onze stichting
Aanmaken account
Wanneer u zich vaker inschrijft voor cursussen, lezingen of reizen bij de Stichting Ko van Dun
Kunstgeschiedenis, kunt u ervoor kiezen een account aan te maken. De persoonsgegevens die u
daarbij verstrekt worden verwerkt om het mogelijk te maken dat u later op uw account kunt inloggen
en bij nieuwe bestellingen niet opnieuw uw persoonsgegevens hoeft in te vullen.
Inschrijven nieuwsbrief
Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, wordt uw naam en emailadres verwerkt met als doel
u van ons aanbod op de hoogte te kunnen houden.
Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
De gegevens die verwerkt worden wanneer u zich via het inschrijfformulier voor een cursus, lezing
of reis inschrijft, worden bewaard tot drie maanden nadat de cursus, lezing of reis heeft plaatsgevonden.
De gegevens die worden verstrekt bij het aanmaken van een account worden bewaard tot het moment
waarop u uw account opheft.
De gegevens die worden verstrekt bij het inschrijven voor de nieuwsbrief worden bewaard tot aan
het moment waarop u zich voor de nieuwsbrief uitschrijft.
Persoonsgegevens inzien, corrigeren of later verwijderen
U kunt ons altijd vragen welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn. Ook kunt u ze laten
corrigeren als ze niet juist zijn en vragen ze te verwijderen als u niet langer in onze database voor
wilt komen. U kunt hiervoor schriftelijk dan wel per email contact met ons opnemen via de hieronder
vermelde contactgegevens. Wij vragen u uw verzoek helder te omschrijven en zullen uiterlijk binnen
vier weken op uw verzoek reageren. Als u een account heeft aangemaakt kunt u ook zelf uw gegevens
controleren en wijzigen.
Contactgegevens:
Stichting Ko van Dun Kunstgeschiedenis
Pixelhof 6
5651 HL Eindhoven
info@kovandun.nl

Bank: NL91 INGB 0679 4424 48
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Privacyverklaring Stichting Ko van Dun Kunstgeschiedenis
Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens verwerken wij om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Er zijn twee
situaties waarin wij uw persoonsgegevens verwerken.
Aanmaken account
Voordat u zich kunt inschrijven voor een cursus, lezing of reis bij de Stichting Ko van Dun
Kunstgeschiedenis, moet u een account aanmaken. De persoonsgegevens die u tijdens de registratie
verstrekt, worden verwerkt om het mogelijk te maken dat u later op uw account kunt inloggen
en bij bestellingen uw persoonsgegevens niet opnieuw hoeft in te vullen. Verder kunnen uw
persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruikt worden:
• Om u een bevestiging te sturen van uw inschrijving
• Om u op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen ten aanzien van uw inschrijving
• Om u in voorkomende gevallen per post studiemateriaal te kunnen toesturen
Inschrijven nieuwsbrief
Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, wordt uw naam en emailadres verwerkt met als doel u
van ons aanbod op de hoogte te houden.
Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
De gegevens die worden verstrekt bij het aanmaken van een account worden bewaard tot het moment
waarop u uw account opheft.
De gegevens die worden verstrekt bij het inschrijven voor de nieuwsbrief worden bewaard tot aan het
moment waarop u zich voor de nieuwsbrief uitschrijft.
Persoonsgegevens inzien, corrigeren of later verwijderen
U kunt ons altijd vragen welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn. Ook kunt u uw
persoonsgegevens laten corrigeren als ze niet juist zijn en vragen ze te verwijderen als u niet langer
in onze database voor wilt komen. U kunt hiervoor schriftelijk dan wel per email contact met ons
opnemen via de hieronder vermelde contactgegevens. Wij vragen u uw verzoek helder te omschrijven
en zullen uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek reageren. Als u een account heeft aangemaakt
kunt u ook zelf uw gegevens controleren en wijzigen door via het menu naar uw account te gaan.
Contactgegevens:
Stichting Ko van Dun Kunstgeschiedenis
Pixelhof 6
5651 HL Eindhoven
info@kovandun.nl

Bank: NL91 INGB 0679 4424 48
KvK: 41078025

