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Algemeen
Stichting Art connects People stelt zich ten doel om podiumkunstproducties in brede zin te
bevorderen. In dit kader is de stichting onder meer verantwoordelijk voor de serie
Proefkamermuziek, het initiatief Cultuur & Wijn, cursussen en andere activiteiten.
De stichting is een Algemeen nut beogende instelling (ANBI) en heeft geen winstoogmerk.
Stichting Art Connects People vindt uw privacy belangrijk. Om u – bezoekers, deelnemers,
afnemers, geïnteresseerden en andere relaties – van de activiteiten zo goed mogelijk te kunnen
bedienen, hebben wij een aantal persoonsgegevens van u nodig. In deze verklaring leggen we uit
welke gegevens wij van u verzamelen, voor welke doelen wij dat doen, welke rechten u hierbij
heeft en hoe u deze kunt uitoefenen. Dit privacystatement is van toepassing op alle activiteiten
van de stichting.
Stichting Art Connects People, hierna te noemen de stichting, zorgt ervoor dat uw
persoonsgegevens vertrouwelijk behandeld worden. De hierop van toepassing zijnde
regelgeving vloeit voort uit de Algemene verordening gegevensberscherming (AVG) die per 25
mei 2018 van kracht is.
Doelen
De persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen, worden uitsluitend gebruikt voor
verwerking van uw bestelling van producten, informatievoorziening over activiteiten en
publieksanalyse van de stichting. Dit laatste doen wij bijvoorbeeld om beter inzicht te krijgen in
het publiek dat de optredens van de serie Proefkamermuziek bezoekt en hoe wij onze
activiteiten en diensten daarop het beste af kunnen stemmen.
Persoonlijke gegevens
Bestellingen van kaarten voor optredens
Als u een bestelling voor kaarten geplaatst heeft voor één of meerdere optredens van
bijvoorbeeld de serie Proefkamermuziek, dan verstrekt u aan de stichting een aantal
persoonlijke gegevens.
Wij verzamelen dan van u de volgende informatie:
- Naam
- Adresgegevens
- Geboortejaar
- Telefoonnummer(s)
- Emailadres(sen)
- Bestelde en geannuleerde kaarten
- Betalingsgegevens
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Donaties
Als u donateur bent van de stichting dan verzamelen wij van u de volgende gegevens:
- Naam
- Adresgegevens
- Geboortejaar
- Telefoonnummer(s)
- Emailadres(sen)
- Betalingsgegevens
Van meerjarige donateurs, waarbij een overeenkomst van schenking wordt gehanteerd,
bewaren wij tevens de gegevens van hun eventuele partners.
Bestellingen van wijn
Als u wijn bij de stichting bestelt heeft, bijvoorbeeld via de website van Cultuur en Wijn, dan
verzamelen we de volgende gegevens van u:
- Naam
- Adresgegevens
- Geboortejaar
- Telefoonnummer(s)
- Emailadres(sen)
- Gemaakte en geannuleerde bestellingen
- Betalingsgegevens
Cursussen en overige activiteiten
Als u deelneemt aan een cursus of andere activiteit die door de stichting georganiseerd wordt,
dan verzamelen we onderstaande gegevens van u:
- Naam
- Adresgegevens
- Geboortejaar
- Telefoonnummer(s)
- Emailadres(sen)
Betalingsgegevens
Van een aantal activiteiten bewaren wij ook de gegevens van eventuele partners en personen die
bij ongevallen en/of nood gecontacteerd moeten worden.
Opvragen informatie en inschrijving mailinglijsten
Als u informatie over optredens wil ontvangen en/of aangeeft zich op de hoogte te willen
houden van toekomstige activiteiten van de stichting, dan verzamelen wij de volgende gegevens
van u:
- Naam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer(s)
- Emailadres(sen)
Bewaartermijn
De persoonlijke gegevens die de stichting verzamelt, worden bewaard voor zo lang dat nodig is
voor het uitvoeren van de activiteiten van de stichting, tenzij deze op grond van wettelijke
regelingen langer bewaard moeten worden. In principe worden persoonlijke gegevens
opgeslagen tot u zelf uw toestemming voor het gebruik hiervan intrekt.
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Delen met derden
De gegevens die u aan de stichting verstrekt, worden niet gedeeld met derden voor commerciële
doeleinden. Uw gegevens worden alleen verstrekt aan derden als het nodig is om een
overeenkomst met u uit te voeren of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Rechten
U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen, toestemming voor gebruik
door ons in te trekken of opdracht te geven voor het verwijderen uit onze systemen. Om uw
recht uit te oefenen kunt u een e-mail sturen naar: aa(at)artconnectspeople.com. De stichting
streeft ernaar binnen vier weken te reageren op uw verzoek.
Klachten
De stichting neemt passende maatregelen om te zorgen voor een adequaat niveau van
beveiliging van uw persoonlijke gegevens. Als u echter de indruk heeft dat uw gegevens niet
goed beveiligd zijn of u aanwijzingen heeft van misbruik, dan verzoeken wij u direct contact op
te nemen via het emailadres: aa(at)artconnectspeople.com. Wij streven ernaar binnen één week
te reageren.
Websitebezoek
Om inzicht te krijgen in het bezoek- en klikgedrag van de websites van de stichting, waaronder
www.artconnectspeople.com, www.proefkamermuziek.nl, www.cultuurenwijn.nl, maken wij
gebruik van de dienst Google Analytics.
De bezoekersinformatie die Google Analytics verzamelt wordt overgebracht naar Google en daar
opgeslagen op servers die niet in Nederland staan maar ook in het buitenland. Hiervoor heeft
Google haar eigen privacybeleid. Deze bezoekersinformatie is anoniem en bevat geen
persoonsgegevens.
Wijzigingen
De stichting behoudt zich het recht voor om wijzigingen te maken in het privacybeleid. Uiteraard
informeren wij u hierover via onze websites. De datum bovenaan deze verklaring geeft het
meest recente moment van wijziging aan.
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