
Privacyverklaring Cultuureducatie Enschede 

 

Dit is de privacyverklaring van Cultuureducatie Enschede. In deze verklaring lees je alles over de 

manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe er mee omgegaan wordt. 

Daarnaast vind je in deze privacyverklaring ook jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en 

hoe je gebruik kunt maken van die rechten. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door 

Cultuureducatie Enschede worden verzameld. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van 

jouw gegevens door Cultuureducatie Enschede, neem dan gerust contact op via 

info@cultuureducatie-enschede.nl.  

 

Postadres 

Cultuureducatie Enschede 

Langestraat 56 

7511 HC Enschede 

 

Doel gegevens 

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Cultuureducatie Enschede. 

 

1. Het versturen van nieuwsbrieven 

Cultuureducatie Enschede verstuurt via e-mail nieuwsbrieven. De inhoud is zowel informatief als 

commercieel. Voor het versturen gebruiken we je naam en emailadres. 

 

2. Cookies 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website op je computer, tablet of 

smartphone worden geplaatst. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen die bij een later 

bezoek weer kan worden herkend door de website. Met behulp van analytische cookies kunnen wij 

zien welke pagina’s worden bezocht en waarop wordt geklikt binnen onze website. Hiervoor maken 

wij gebruik van Google Analytics. De informatie die Google op deze manier verzameld wordt zo veel 

mogelijk geanonimiseerd. 

 

Ontvangers 

De gegevens die Cultuureducatie Enschede ontvangt en verwerkt worden beheerd door de volgende 

partijen. 

 

1. Mailchimp 

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de 

nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voor- en achternaam opgeslagen in de daarvoor bestemde 

lijst binnen Mailchimp. 

 

2. E-mail host 

We maken gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en 

andere bestanden. 

 

Opslag periode 

Jouw gegevens worden voor langere termijn bewaard door Cultuureducatie Enschede, maar nooit 

langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling 

jouw gegevens langer moeten bewaren. 
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1. Nieuwsbrieven 

Jouw e-mailadres en voor- en achternaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag is voor 

onbepaalde tijd. Je kan je uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de 

nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@cultuureducatie-enschede.nl. 

 

2. Analytics 

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw 

naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden tot 50 maanden bewaard binnen Google 

Analytics. 

 

Rechten 

Je hebt het recht om ons te vragen om je eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe 

aanleiding bestaat, kun je ons ook verzoeken om aanvulling van je persoonsgegevens of om het 

wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heb je het recht om te vragen om je persoonsgegevens te 

wissen of het gebruik van je persoonsgegevens te beperken. Ook kun je bij ons bezwaar maken tegen 

het verzamelen en gebruiken van je gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens. Tot slot kun je ons verzoeken om verkrijging van je persoonsgegevens of 

overdracht van die gegevens aan een ander. Het gebruik maken van deze rechten kan via 

info@cultuureducatie-enschede.nl. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en 

gebruiken van je persoonsgegevens kun je uiteraard contact met ons opnemen. 

 

Plichten 

Cultuureducatie Enschede verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang. 

Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. 

 

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het 

aanbieden van de dienst of het product. Voor het versturen van de nieuwsbrief hebben we 

bijvoorbeeld je mailadres nodig. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan 

Cultuureducatie Enschede de betreffende dienst niet aanleveren. 

 

Mocht het nodig zijn om gegevens die jij hebt gedeeld met Cultuureducatie Enschede met anderen 

dan de hierboven genoemde partijen te delen, dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden 

gevraagd. Cultuureducatie Enschede behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit 

wettelijk is vereist dan wel wanneer Cultuureducatie Enschede dit gerechtvaardigd acht om te 

voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van 

Cultuureducatie Enschede te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel 

mogelijk te respecteren. 

 

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaand mailadres: 

info@cultuureducatie-enschede.nl.  
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