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Wij hechten grote waarde aan een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens
en een goede beveiliging daarvan. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke
persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen en wat
uw rechten zijn.
Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die
door de wet worden gesteld.
Wat is Studio Dries Verhoeven?
Studio Dries Verhoeven is de organisatie die zich toelegt op het produceren en
presenteren van werk van kunstenaar Dries Verhoeven.
Met welk doel en welke gegevens verwerken we?
Studio Dries Verhoeven verkoopt geen tickets en maakt soms gebruik van gerichte
promotie-acties.
We gebruiken uw naam en e-mailadres voor uitnodigingen en nieuwsbrieven over
toekomstige presentaties van werken nieuws dat wij met u willen delen. Dit zijn
gegevens die u zeer waarschijnlijk zelf aan ons heeft verstrekt, d.w.z. NAWEgegevens via onze website, via een inschrijfformulier op Facebook of op een andere
manier.
We gebruiken uw gegevens voor doeleinden als marktonderzoek, ontwikkeling van
producten en diensten en andere aan de algemene bedrijfsvoering gerelateerde
doeleinden.
Studio Dries Verhoeven maakt beeldmateriaal van voorstellingen en/of presentaties.
Een foto- of videoshoot voor de vervaardiging van promotiemateriaal kondigen wij zo
duidelijk mogelijk aan. Er wordt rekening gehouden met mensen die niet in beeld
willen worden gebracht. Een foto- of videoshoot voor de registratie van het werk
wordt niet aangekondigd. Hierbij kunt u mogelijk herkenbaar in beeld worden
gebracht. Heeft u hier bezwaar tegen, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken (zie
ook: Wat zijn mijn rechten?). Wij gebruiken beeldmateriaal alleen voor informatieve
en publicitaire doeleinden.
Soms is het door de aard van het werk niet mogelijk uw toestemming voor de
publicatie te vragen. Als u bezwaar heeft dat we uw beeltenis gebruiken, kunt u
contact met ons opnemen (zie ook: Wat zijn mijn rechten?).
Hoelang bewaren we persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Als u hebt laten weten
nieuwsbrieven of uitnodigingen via e-mail van ons te willen ontvangen, bewaren wij
uw gegevens tot het moment dat u zich afmeldt. In de nieuwsbrieven en
uitnodigingen zit standaard een link om u af te melden.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Delen van persoonsgegevens met derden
Studio Dries Verhoeven verkoopt uw gegevens niet aan derden. Met bedrijven die
uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst
om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw
gegevens. Studio Dries Verhoeven blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Wat zijn mijn rechten?
U hebt het recht om ons te vragen om u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens
en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Mocht u
niet instemmen met een publicatie van foto- of beeldmateriaal dat door ons wordt
gemaakt, dan kunt u ons verzoeken om verwijdering van de publicatie.
Wanneer u vragen, opmerkingen of klachten heeft over het gebruik van uw
persoonsgegevens, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt uw vragen
richten aan ons: info@driesverhoeven.com.
Contactgegevens
Indien u vragen heeft over deze Privacyverklaring of over de wijze waarop wij uw
persoonsgegevens verwerken, kunt u ons bereiken via info@driesverhoeven.com.
Ons adres:
Het Huis t.a.v. Studio Dries Verhoeven
Boorstraat 107
3513 SE in Utrecht
Wijzigen van dit privacybeleid
We behouden het het recht deze Privacyverklaring aan te passen. De wijzigingen
worden altijd op deze pagina doorgevoerd. Deze pagina is voor het laatst aangepast
op 29 oktober 2018

