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Privacyreglement
De Stichting Cultuurfonds de Hof, verder te noemen Stichting CFdeHof, vindt de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar relaties en de bezoekers van de
website essentieel. Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De Stichting CFdeHof houdt zich aan de eisen die zijn
gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Verwerken van persoonsgegevens
Stichting CFdeHof verwerkt uw persoonsgegevens bij uw subsidieaanvragen, bij de
uitvoering van overeenkomsten, bij relatiebeheer en wanneer u contact met ons heeft. Deze
gegevens worden door de Stichting CFdeHof niet anders gebruikt dan hiervoor is vermeld.
Mocht u bezwaar hebben tegen het bovenvermelde gebruik van uw persoonsgegevens dan
verzoekt de Stichting CFdeHof u hierbij duidelijk aan te geven welke informatie u niet (meer)
wilt ontvangen.
Klikgedrag
Op de website van de Stichting CFdeHof worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
zoals de meest geraadpleegde pagina’s. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren.
Ook kan de Stichting CFdeHof de gegevens gebruiken om meer gerichte informatie op de site
te zetten. Hiermee kan de Stichting CFdeHof haar dienstverlening aanpassen aan de wensen
van haar cliënten.
Gebruik van cookies en pop-ups
De Stichting CFdeHof maakt op haar website geen gebruik van cookies en/of pop-ups.

Links naar andere sites
Op de website van de Stichting CFdeHof zijn enkele links naar websites van andere partijen
opgenomen. De Stichting CFdeHof draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop
deze partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door u bezochte site een
privacyverklaring heeft. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin
beschreven privacy beleid van de betreffende partij.
Beveiligen van persoonsgegevens
De Stichting CFdeHof heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te
beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hierbij wordt de
grootst mogelijke nauwkeurigheid nagestreefd en rekening gehouden met de stand van de
techniek, de kosten van de tenuitvoerlegging, de risico’s van de gegevensverwerking en de
aard van de gegevens.
Portretrecht
De Stichting CFdeHof verkrijgt het portretrecht van de aanvrager van subsidie etc. zoals op
de website van de Stichting is vermeld. Dit portretrecht beperkt zich tot het opnemen van
een door de subsidieaanvrager ingezonden digitale portret van aanvrager op de website van
de Stichting CFdeHof. Wordt de aanvraag om subsidie etc. niet toegekend dan wordt het
portret niet op de website gepubliceerd. Door het indienen van een verzoek om subsidie etc.
verleent de aanvrager impliciet toestemming aan de Stichting CFdeHof om het portret zoals
hiervoor genoemd te publiceren op haar website.
Bewaartermijn
De bewaartermijn is gelijk aan de administratieve bewaartermijn van de Belastingdienst.
Vergeetrecht
Een relatie met CFdeHof heeft het recht om te vragen welke gegevens door CFdeHof worden
geregistreerd en onderhouden. Zij kan hiertoe een schriftelijk verzoek indienen bij het
secretariaat. Tevens kan zij verzoeken om de opgeslagen gegevens te verwijderen. CFdeHof
is gehouden aan bewaartermijnen van subsidieaanvragen en zal aan het verzoek zoveel als
mogelijk binnen de wettelijke bewaartermijnen voldoen. Elk verzoek om vergeten te worden
wordt beantwoord met een relaas waarin is opgenomen welke data zijn verwijderd,
geanonimiseerd of bewaard.
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