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Hoe gaat de Culturele Stichting Niedorp om met uw 
persoonsgegevens?  

Contactgegevens: 
www.culturelesticthtingniedorp.nl 
p/a Populierenstraat 28 
1731 SP Winkel 
(0224) 54 20 72 
M. van der Holst is de functionaris gegevensbescherming van de Culturele Stichting Niedorp, verder te 
noemen: ‘CSN’. Zij is te bereiken via info@culturelestichtingniedorp.nl. 
 
Persoonsgegevens die CSN verwerkt 
CSN verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf 
aan CSN heeft verstrekt. 
 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die CSN verwerkt  
- Voor- en achternaam; 
- Adres;  
- E-mailadres; 
- Telefoonnummer; 
- Bankrekeningnummer, indien kaarten zijn gekocht. 
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die CSN verwerkt 
De CSN-website en/of -dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die 
jonger zijn dan zestien jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. CSN kan echter niet 
controleren of een bezoeker ouder dan zestien jaar is. Zij raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij 
de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld 
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat CSN zonder die toestemming 
persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 
info@culturelestichtingniedorp.nl. Dan zal deze informatie verwijderd worden. 
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag worden uw persoonsgegevens verwerkt 
CSN verwerkt uw persoonsgegevens voor het volgende doel: 
- Verzenden van onze Nieuwsbrief en het jaarprogramma; 
- Inzicht in verkochte, bestelde kaarten/bezoekers per voorstelling. 
 
Hoe lang bewaart CSN persoonsgegevens  
CSN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor 
uw gegevens worden verzameld. Afmelden is op ieder moment mogelijk. 
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
CSN verstrekt gegevens uitsluitend aan derden, alleen om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
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Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
CSN gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op 
uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt 
opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die CSN gebruikt zijn noodzakelijk voor de 
technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren 
werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee de CSN-website 
optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen 
cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen 
van uw browser verwijderen. 
 
Wat te doen bij klachten? 
CSN wilt u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale 
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. 
 
Hoe CSN persoonsgegevens beveiligt 
CSN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, 
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem 
dan contact op via info@culturelestichtingniedorp.nl.  
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