April 2020
Donatie informatie
U zult doneren aan de stichting zonder winstoogmerk JAZZ AAN DE
WATERWEG, statutair gevestigd te Vlaardingen, en bij de Kamer van
koophandel ingeschreven onder nummer NL 66433886. Jazz aan de Waterweg
is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (JAZZ AAN DE
WATERWEG is een culturele ANBI)

Donatievoorwaarden
Deze donatievoorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie die via
www.YoungTalentJazz.nl aan de stichting JAZZ AAN DE WATERWEG wordt
gedaan. Op voormelde website wordt de donateur gevraagd deze
donatievoorwaarden te

Rechten en plichten van JAZZ AAN DE WATERWEG
Elke betaling die via www.YoungTalentJazz.nl door een donateur wordt
gedaan komt volledig ten goede aan JAZZ AAN DE WATERWEG en zal door
JAZZ AAN DE WATERWEG worden aangewend voor vernieuwingen,
verbeteringen en uitbreidingen. Zijnde een bestemming die overeenkomt met
de missie en de visie van JAZZ AAN DE WATERWEG. Restitutie is niet
mogelijk. JAZZ AAN DE WATERWEG neemt passende maatregelen ter
beveiliging van de overdracht van data in het kader van deze actie. Personen
die namens JAZZ AAN DE WATERWEG bevoegd zijn van deze data kennis te
nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan, behoudens wettelijk
toegelaten uitzonderingen.

Rechten en plichten van de donateur
De donateur kan aan een donatie geen rechten ontlenen anders dan dat JAZZ
AAN DE WATERWEG de donatie zal aanwenden voor vernieuwingen,
verbeteringen en uitbreidingen. Om een donatie te kunnen doen dient de
donateur de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. De donateur is verplicht om
zijn/haar naam en identiteit correct op te geven. De donateur zal de donatie
verrichten met middelen waarover hij/zij mag beschikken en zeggenschap
heeft.

Privacy
JAZZ AAN DE WATERWEG verwerkt de door de donateur verstrekte
persoonsgegevens in overeenstemming met alle ter zake geldende wettelijke
voorschriften, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften die bij of
krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden
gesteld. Deze persoonsgegevens worden door JAZZ AAN DE WATERWEG
verwerkt ten behoeve van het afwikkelen van donaties zoals in deze
voorwaarden bedoeld, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten voor zover
die verband houden met de missie en visie van JAZZ AAN DE WATERWEG
(tenzij de donateur anders zal hebben aangegeven), alsmede om te kunnen
voldoen aan wettelijke verplichtingen. JAZZ AAN DE WATERWEG stelt de
gegevens van haar donateurs niet beschikbaar aan derden.

Juridisch
Op uw donatie en op deze donatievoorwaarden is uitsluitend Nederlands
recht toepasselijk. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad van de
daarmee corresponderende producten of diensten strekt. De disclaimer op de
website van JAZZ AAN DE WATERWEG is onverkort van toepassing.

Artikel 1. Definities (alfabetisch)
1.1.Donatie: Een door de gevende partij aan JAZZ AAN DE WATERWEG
geschonken geldbedrag, of goederen in natura.
1.2. Donatieformulier: Middel om online een donatie te doen aan Jazz aan de
Waterweg . (YTJ)
1.3. Gevende partij: De natuurlijke- of rechtspersoon die middels iDEAL, of middels
een elektronische machtiging, via de website van YTJ, een donatie doet aan YTJ, of
zich aanmeldt als regelmatige sponsor/donateur.
1.4. Statuten: JAZZ AAN DE WATERWEG heeft tot doel:
JadW brengt muzikanten samen om in een band te spelen.
De Stichting Jazz aan de Waterweg organiseert om de doelstelling te bereiken verder
projecten ten behoeve van talentontwikkeling zoals workshops, master classes, jam
sessies, muzikanteninloop en festivals.
De stichting Jazz aan de Waterweg streeft er naar samen te werken met ander
culturele organisaties en (professionele) muzikanten (dirigenten)
De stichting Jazz aan de Waterweg doet dat zonder winstoogmerk. Het bestuur
bestaat uit vrijwilligers en werkt onbezoldigd.

1.5. Online doneren: Het geven van geld middels een elektronisch betaalsysteem of
via een elektronische machtiging via de website van JAZZ AAN DE WATERWEG
aan Jazz aan de Waterweg.

1.6. Ontvangende partij: De rechtspersoon JAZZ AAN DE WATERWEG die op basis
van de overeenkomst een donatie ontvangt welke gebruikt wordt ten behoeve van de
uitvoering van de statuten.
1.7. Overeenkomst: De overeenkomst op afstand tussen ontvangende partij en
gevende partij.
1.8. Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door
de ontvangende partij georganiseerd systeem voor doneren tot het sluiten van de
overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor
communicatie op afstand.
Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan
YTJ.
2.2. De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze algemene
voorwaarden.
2.3. JAZZ AAN DE WATERWEG behoudt zich het recht voor om de algemene
voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.
Artikel 3. Rechten ontvangende partij, JAZZ AAN DE WATERWEG
3.1. Online donaties komen volledig ten goede aan YTJ.
3.2. JAZZ AAN DE WATERWEG is binnen haar statuten volledig vrij in het
bestemmen van deze online donaties, rekening houdend met de eventuele wensen
van de donateur met betrekking tot specifieke projekten.
3.3. Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op JAZZ AAN DE
WATERWEG nadat het gedoneerde bedrag op de bankrekening van JAZZ AAN DE
WATERWEG is bijgeschreven.
3.4. Aansprakelijkheid: JAZZ AAN DE WATERWEG aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de gevende partij als gevolg van de
door de gevende partij gedane donatie. De gevende partij vrijwaart JAZZ AAN DE
WATERWEG voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden
als gevolg van de donatie van de gevende partij aan YTJ.
Artikel 4. Rechten gevende partij
4.1. De gevende partij heeft het recht informatie te verkrijgen over de voortgang van
de projekten van YTJ.
Artikel 5. Plichten JAZZ AAN DE WATERWEG
5.1. JAZZ AAN DE WATERWEG verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden
overeenkomstig de statuten.
5.2. JAZZ AAN DE WATERWEG neemt passende technische en organisatorische
maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de
elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige web

omgeving. Het betreft hier een inspanningsverplichting. JAZZ AAN DE WATERWEG
aanvaardt geen aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting.
5.3. Alle personen die namens JAZZ AAN DE WATERWEG bevoegd zijn van de
persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van
deze gegevens.
Artikel 6. Plichten gevende partij
6.1. Om een overeenkomst te sluiten met ontvangende partij moet gevende partij
tenminste 18 jaren oud zijn. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de
gevende partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet;
6.2. Gevende partij die onder de 18 jaren oud is kan een online donatie of een online
aanmelding als vaste sponsor/donateur alleen doen in bijzijn van en met goedkeuring
van een ouder of voogd; 6.3. De gevende partij geeft zijn correcte
identiteitsgegevens op.
6.4. De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag
beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.
Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens
7.1. JAZZ AAN DE WATERWEG verwerkt de door de gevende partij aan JAZZ AAN
DE WATERWEG verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle
(wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder i n het
bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming
Persoonsgegevens gesteld.
7.2. Deze persoonsgegevens worden door JAZZ AAN DE WATERWEG verwerkt ten
behoeve van het aangaan van donateurschappen, voor de aanvaarding en
afwikkeling van overige begunstigingen, voor het informeren over de voortgang van
de projekten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
7.3. De gevende partij heeft het recht te controleren of de door JAZZ AAN DE
WATERWEG geregistreerde gegevens juist zijn, het recht op correctie, indien de
gegevens niet juist blijken te zijn, en het recht op verwijdering van de geregistreerde
gegevens

Artikel 8. Slotbepalingen
8.1. De disclaimer en het privacy statement die JAZZ AAN DE WATERWEG hanteert
zijn onverkort van toepassing.
8.2. Partijen verklaren dat Nederlands recht van toepassing is.

Privacy verklaring:
1) Wijzigingen in deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd veranderen, dus het is een goed idee om
deze regelmatig opnieuw te lezen. Waar nodig, bijvoorbeeld als er belangrijke
wijzigingen zijn, kunnen we u waar mogelijk ook per e-mail op de hoogte stellen van
de wijzigingen in dit privacy beleid.
Dit privacy beleid is gemaakt in april 2020.

2) websites van derden
Onze website bevat hyperlinks naar websites die door derden worden beheerd. Dit
privacy beleid heeft geen betrekking op die websites en we zijn niet verantwoordelijk
voor hun privacy praktijken of inhoud - ze hebben hun eigen privacy beleid en we
raden u aan deze te bekijken als u ervoor kiest om die hyperlinks te volgen.

3) Hoe wordt mijn persoonlijke informatie verzameld?
We verzamelen persoonlijke informatie op de volgende manieren:
Rechtstreeks van u - Bijvoorbeeld door formulieren in te vullen op onze websites
(zoals door u te registreren om u aan te melden voor onze nieuwsbrief of een
account aan te maken of een donatie te doen) of offline (inclusief deelname aan onze
evenementen), of door telefonisch met ons te communiceren , e-mail of brief of het
invullen van een enquête of wanneer u ons ontmoet.
Indirect, via derden - Bijvoorbeeld informatie die we van begunstigden ontvangen via
de organisaties die we ondersteunen. Soms vragen ze uw toestemming om deze
persoonlijke informatie met ons te delen, zoals waar we uw persoonlijke informatie
(inclusief foto's) willen opnemen in casestudy's om op onze websites of offline te
publiceren.
We kunnen ook informatie ontvangen van analyseproviders (zoals Google), contact-,
financiële en transactie-informatie van technische, betalings- en bezorgservices.
Afhankelijk van uw instellingen en het relevante beleid en de servicevoorwaarden,
kunt u ons toestemming geven om toegang te krijgen tot informatie over u via sociale
media zoals Facebook en Twitter.
Als we dit nog niet hebben gedaan, zullen we u op de hoogte stellen wanneer we
persoonlijke informatie over u ontvangen van andere bronnen en u vertellen hoe en
waarom we van plan zijn die persoonlijke informatie te gebruiken.
Wanneer u onze websites bezoekt - Wanneer u onze websites bezoekt, verzamelen
we automatisch wat technische informatie van uw computer of mobiele apparaat,
zoals IP-adres, browsertype en -versie, tijdzone-instelling, soorten en versies van

browserplug-ins en besturingssystemen en platforms , en informatie over uw bezoek
aan de website en uw gebruik ervan.
We verzamelen ook cookies - zie ons Cookiebeleid voor meer informatie.

4) Welke persoonlijke informatie zal Jazz aan de Waterweg over mij verzamelen?
We verzamelen, bewaren en gebruiken de volgende soorten persoonlijke informatie:
•

•
•
•
•
•
•
•

Identiteitsgegevens zoals uw naam, gebruikersnaam (en andere
profielgegevens zoals uw wachtwoord, voorkeuren, profielen op sociale
media, feedback en antwoorden op enquêtes)
Foto's, video- en / of audio-opnamen.
Contactgegevens zoals uw adres, e-mailadres en telefoonnummers.
Financiële gegevens zoals ban krekening- en betalingsgegevens en informatie
over bijvoorbeeld uw Paypal.
Transactiegegevens, inclusief details van betalingen en donaties.
Technische gegevens zoals uw IP-adres wanneer u onze websites bezoekt.
Communicatie voorkeuren.
Alle andere informatie die u ons verstrekt zoals hierboven ("3 Hoe wordt mijn
persoonlijke informatie verzameld?").

5) De website(s) van Jazz aan de Waterweg gebruiken cookies en verzamelen IPadressen
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw internetbrowser op uw computer of
mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer u onze websites bezoekt. Zoals de
meeste websiteproviders gebruikt Jazz aan de Waterweg cookies en deze
verzamelen informatie en identificeren u - zie onze cookieverklaring voor meer
informatie.
6) Hoe en waarom gebruikt Jazz aan de Waterweg mijn persoonlijke gegevens?
Jazz aan de Waterweg gebruikt uw persoonlijke gegevens voor doeleinden die in dit
beleid zijn gespecificeerd. In het bijzonder inclusief:
•

•
•
•
•

voor "servicebeheerdoeleinden", wat betekent dat Jazz aan de Waterweg
contact met u kan opnemen om redenen die verband houden met de service
waarvoor u zich heeft aangemeld (bijvoorbeeld om u
wachtwoordherinneringen te geven of om u te informeren dat een bepaalde
service is opgeschort wegens onderhoud);
om u informatie of ondersteuning te bieden;
om subsidies te beheren (zoals verder uitgelegd in deze Privacyverklaring);
om contact met u op te nemen over een inzending die u op de websites heeft
gedaan, inclusief inhoud die u verstrekt.
om de manier waarop inhoud van Jazz aan de Waterweg aan u wordt
gepresenteerd te personaliseren

IP-adressen worden gebruikt om de locatie van gebruikers te identificeren, het aantal
bezoeken uit verschillende landen en ook om verstorend gebruik te blokkeren; en
•

•
•
•

•
•

•
•
•

om de diensten die worden aangeboden op Jazz aan de Waterweg-websites
te analyseren en verbeteren om u de meest gebruiksvriendelijke navigatieervaring te bieden en om onze websites te beheren.
om ons in staat te stellen de producten, diensten en speciale aanbiedingen
online te beoordelen, ontwikkelen en verbeteren.
om af en toe marktonderzoek te doen.
om u details te sturen over het werk, de activiteiten, promoties, producten,
diensten, speciale aanbiedingen en beloningen van Jazz aan de Waterweg
waarvan wij denken dat ze interessant voor u zijn. Het is aan jou om te
beslissen of je deze informatie wel of niet wilt ontvangen.
om donaties te verwerken.
om in het algemeen met u te communiceren en de relatie te beheren om in het
algemeen met u te communiceren en relaties met onze supporters en
belanghebbenden te beheren.
om onze rekeningen te controleren en te beheren.
om te voldoen aan wettelijke en regelgevende verplichtingen en om fraude of
misbruik van diensten te voorkomen.
voor het instellen, verdedigen en / of afdwingen van juridische claims.

Waar Jazz aan de Waterweg voorstelt om uw persoonlijke informatie voor ander
gebruik te gebruiken, zullen we ervoor zorgen dat we u hiervan eerst op de hoogte
stellen. U krijgt ook de gelegenheid om uw toestemming voor uw gebruik, anders dan
hierboven vermeld, in te trekken of in te trekken.

7) Wanneer en hoe neemt Jazz aan de Waterweg contact met mij op?
Jazz aan de Waterweg kan voor een aantal verschillende doeleinden contact met u
opnemen via de door u verstrekte contactgegevens. De basis waarop we dit doen,
verschilt afhankelijk van het doel van de communicatie, en specifiek of het een
marketingcommunicatie is of niet.
Marketingcommunicatie
We kunnen uw contactgegevens gebruiken om u informatie te geven over ons werk
en campagnes waarvan we denken dat ze interessant voor u kunnen zijn. Wanneer
we dit per e-mail doen, zullen we uw toestemming hiervoor verkrijgen (die kan
worden ingetrokken) - bijvoorbeeld als u zich aanmeldt om nieuwsbrieven van onze
website te ontvangen. Waar we dit per post doen, doen we dit op basis van onze
legitieme belangen, tenzij u zich afmeldt.
Over het algemeen sturen we de volgende soorten marketingcommunicatie:
Updates over ons werk of het werk van partnerorganisaties en projecten die we
ondersteunen.
Campagnes en oproepen tot fondsenwerving.

Informatie over evenementen. Houd er rekening mee dat als u zich aanmeldt voor
een evenement, we u administratieve berichten over het evenement zullen sturen.
Soms sturen we u in de komende jaren ook een herinnering over hetzelfde
evenement voor het geval u er opnieuw aan wilt deelnemen.
Enquêtes over de diensten van Jazz aan de Waterweg (deelname is altijd vrijwillig).
U bepaalt hoe we uw persoonlijke informatie voor deze doeleinden gebruiken en kunt
uw voorkeuren op elk moment bijwerken - neem contact met ons op via
info@JazzaandeWaterweg.nl als u dat wilt.
Als u zich afmeldt voor deze communicatie, is het mogelijk dat we bepaalde
informatie bewaren om ons in staat te stellen te voldoen aan het verzoek om in de
toekomst niet meer te worden benaderd.
Administratieve en andere communicatie
We zullen met u communiceren via de contactgegevens die u heeft verstrekt voor
essentiële administratieve en andere niet-marketingdoeleinden, zoals om te reageren
op vragen, een donatie te beheren of u diensten of informatie te bieden die u hebt
aangevraagd, of om contact met u op te nemen over een evenement dat u aanwezig
zijn, of voor onderzoeksdoeleinden.

Houd er rekening mee dat we voor deze doeleinden mogelijk nog steeds met u
moeten communiceren, zelfs als u zich hebt afgemeld voor het ontvangen van
marketingcommunicatie van ons.

8) Deelt Jazz aan de Waterweg mijn persoonlijke informatie met iemand anders?

Over het algemeen gebruiken we uw persoonlijke gegevens alleen binnen Jazz aan de
Waterweg en delen we deze met derden voor zover nodig om de doeleinden te bereiken die
in dit privacy beleid zijn uiteengezet. We eisen van deze derden dat ze uw persoonlijke
gegevens respecteren en beschermen en alleen in overeenstemming met onze instructies.
Die derden kunnen zijn:
adviseurs.
•
•
•
•

leveranciers en onderaannemers voor de uitvoering van elk contract dat we met hen
hebben - bijvoorbeeld voor IT-diensten zoals website-hosting
verzekeraars en professionele dienstverleners zoals accountants en advocaten
financiële bedrijven die namens ons donaties verzamelen of verwerken, en externe
fondsenwervingsplatforms
regelgevende instanties, zoals HMRC.

We behouden ons ook het recht voor om uw informatie in sommige gevallen voor derden vrij
te geven voor hun eigen doeleinden. Bijvoorbeeld:

•
•

Als we een bedrijf geheel of gedeeltelijk verkopen of kopen, kunnen we dit aan de
potentiële verkoper of koper bekendmaken.
Als we daartoe een wettelijke of regelgevende plicht hebben.
Om de rechten, eigendommen en / of veiligheid van het goede doel, haar personeel,
supporters, gebruikers of anderen (inclusief jou) te beschermen.

9) Bescherming van uw persoonlijke informatie
We nemen passende en evenredige maatregelen om uw persoonlijke gegevens
veilig te houden en om verlies, vernietiging of misbruik ervan te voorkomen.
Informatie wordt bijvoorbeeld opgeslagen op een beveiligde server en is alleen
toegankelijk voor geautoriseerd personeel.
Houd er rekening mee dat de overdracht van informatie via internet nooit volledig
veilig is, en hoewel we ons best doen om deze te beschermen, kunnen we de
veiligheid van persoonlijke informatie die via internet wordt verzonden niet
garanderen.
Over het algemeen wordt de persoonlijke informatie die we verzamelen opgeslagen
op een bestemming binnen Nederland of de Europese Unie. We gebruiken
agentschappen en / of leveranciers om persoonlijke informatie namens ons te
verwerken en daarom kan persoonlijke informatie worden overgedragen, opgeslagen
of geopend buiten Nederland of de EU. In deze gevallen nemen we alle redelijkerwijs
noodzakelijke stappen om ervoor te zorgen dat er passende waarborgen zijn
(bijvoorbeeld door een overeenkomst aan te gaan die hiervoor door de Europese
Commissie is goedgekeurd).

10) Kinderen van 16 jaar of jonger

Als subsidiefinancieringsorganisatie verzamelen we niet rechtstreeks informatie van
onder de 16 jaar. Vanwege de jonge leeftijd. Door de aard van ons werk zijn veel
betrokkenen van onze partnerorganisaties en activiteiten echter kinderen. Waar die
informatie wordt verzameld en met ons wordt gedeeld, hebben we altijd de juiste
waarborgen en alle benodigde toestemming. Waar mogelijk en passend
(bijvoorbeeld bij het gebruik van persoonlijke informatie projecten ed.), zullen wij of
onze partners ook toestemming vragen aan een ouder of voogd voor personen onder
de 16 jaar.
Gebruikers van onze diensten, zoals ons netwerk, wordt, waar nodig, gevraagd te
bevestigen dat ze ouder zijn dan 16 jaar bij het aanmelden en het aanmaken van een
account en we hebben toestemming van ouders of voogd nodig voor personen onder
de 16 - we kunnen controles uitvoeren om ervoor te zorgen dat dit is gebeurd.

11) Hoe lang bewaart Jazz aan de Waterweg mijn persoonlijke gegevens?
We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is voor het doel / de
doeleinden waarvoor ze worden bewaard, en om te voldoen aan wettelijke,

boekhoudkundige of rapportagevereisten. Deze tijdsduur kan variëren, afhankelijk
van die doeleinden, en als u meer informatie wilt, neem dan contact met ons op (zie
onderstaande details).
Over het algemeen bewaren we contactgegevens gedurende drie jaar na het laatste
contact of de opdracht voor contact met marketing / fondsenwerving.

12) Onze wettelijke basis voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke
informatie
De wet vereist dat we een of meer gronden hebben om uw persoonlijke informatie te
verzamelen en te gebruiken. Het volgende is relevant voor de hierboven
uiteengezette doeleinden:
•
•

•
•

Waar u uw toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld om marketing-e-mails en
sms-berichten te ontvangen). Deze toestemming kan worden ingetrokken.
Als er een contract is en het gebruik noodzakelijk is voor de uitvoering van het
contract of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat u het aangaat
(hoewel de meeste van onze relaties vrijwillig zijn).
Waar dit in het belang is van uw / iemand anders (bijvoorbeeld in het geval
van een medische noodsituatie tijdens een evenement).
Waar Jazz aan de Waterweg of anderen een "legitiem belang" hebben bij het
verzamelen en gebruiken. De wet staat toe dat persoonlijke informatie wordt
verzameld en gebruikt als dit nodig is voor een legitiem belang - de onze wordt
hier in algemene termen uiteengezet.

Soms is het niet praktisch om toestemming te vragen en vertrouwen we op deze
rechtsgrondslag. Als deze situaties verband houden met marketing en
fondsenwerving, houd er dan rekening mee dat u uw voorkeuren kunt wijzigen door
contact met ons op te nemen (zie onderstaande details).
We overwegen en balanceren elke mogelijke impact op u (zowel positief als negatief)
en uw rechten wanneer we op deze grond vertrouwen.
Wat zijn de legitieme belangen van Jazz aan de Waterweg?
Waar we vertrouwen op legitieme belangen, kunnen afhankelijk van de activiteit de
belangen van Jazz aan de Waterweg of die van een partnerorganisatie zijn.
Deze legitieme belangen worden uiteindelijk beheerd door een commerciële entiteit
die onze liefdadigheidsdoelen nastreeft, en omvatten het volgende:

•
•

Liefdadigheidsbeheer, inclusief levering van onze doeleinden, wettelijke en
financiële rapportage en andere naleving van de regelgeving.
Administratie en operationeel beheer, inclusief het reageren op gevraagde
vragen, het verstrekken van informatie, onderzoek, donoronderzoek,
evenementenbeheer, de administratie van onze projecten en tewerkstellingsen wervingsvereisten.

•

Fondsenwerving, marketing en campagnes, inclusief het beheren van
campagnes en donaties, en het verzenden van direct marketing per post (en
in sommige gevallen het doen van marketingoproepen).

Het leveren van onze diensten, en dit kan uw interesses omvatten, zoals wanneer u
informatie of diensten bij ons heeft aangevraagd, of de belangen van begunstigden.
13) Kan ik erachter komen welke persoonlijke informatie Jazz aan de Waterweg over
mij bewaart?
U kunt contact met ons opnemen met de vraag welke persoonlijke gegevens Jazz
aan de Waterweg over u heeft en om een kopie aan te vragen. Zodra we tevreden
zijn met uw identiteit en dat het recht van toepassing is, hebben we 30 dagen de tijd
om hieraan te voldoen.

14) Uw privacyrechten

Naast het recht op toegang heeft u een aantal rechten met betrekking tot ons gebruik
van uw persoonlijke informatie. Deze omvatten het recht:
•

•

•

•

•

•

om uw toestemming in te trekken - wanneer we op uw toestemming
vertrouwen om uw persoonlijke informatie te gebruiken, kunt u die
toestemming op elk moment intrekken.
bezwaar te maken tegen verwerking (gebruik) - u hebt het recht om bezwaar
aan te tekenen wanneer we (i) vertrouwen op de rechtsgrondslag van onze
legitieme belangen (ii) uw persoonlijke informatie gebruiken voor het
verzenden van direct marketing of (iii) gebruiken voor statistische doeleinden.
om te wissen - in sommige gevallen kunt u ons vragen om uw persoonlijke
informatie uit onze administratie te verwijderen (of deze te anonimiseren). We
kunnen bepaalde (beperkte) informatie bewaren om ervoor te zorgen dat u in
de toekomst niet door ons wordt gecontacteerd.
om de verwerking te beperken - in plaats van verwijdering, kunt u ons vragen
ons gebruik van uw persoonlijke informatie te beperken als er onenigheid
bestaat over de juistheid of het legitieme gebruik ervan.
tot rectificatie - als u denkt dat onze gegevens over u onjuist zijn, kunt u ons
vragen deze bij te werken. U kunt ons vragen om de persoonlijke informatie
die we over u hebben te controleren als u het niet zeker weet.
naar ‘gegevensoverdraagbaarheid’ - dit betekent dat, wanneer we uw
persoonlijke gegevens verwerken met behulp van geautomatiseerde middelen
op basis van toestemming of om een contract uit te voeren, u ons kunt vragen
deze naar u of een andere dienstverlener over te dragen in een bruikbaar
formaat.

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op (details
hieronder) met een uitleg van de rechten die u wilt uitoefenen. Merk op dat we om
een identiteitsbewijs of verdere informatie kunnen vragen.

Deze rechten zijn alleen van toepassing in beperkte omstandigheden. Als u meer
informatie wilt, kunt u contact met ons opnemen (details hieronder) of de richtlijnen
van de Toezichthouder persoonsbescherming van de overheid raadplegen.

Neem contact met ons op (inclusief klachten)
Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacy beleid of ons gebruik van uw
persoonlijke informatie, laat het ons dan weten door contact met ons op te nemen op
een van de volgende manieren:
Edwin van den Ende (voorzitter stichting Jazz aan de Waterweg) Project Manager
Per post: Jazz aan de Waterweg, adres opvragen via info@JazzaandeWaterweg.nl

Per e-mail: info@JazzaandeWaterweg.nl
Telefonisch: 06 33163159

U heeft het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij authoriteit
persoonsgegevens de toezichthouder voor gegevensprivacy . We zijn altijd dankbaar
voor de mogelijkheid om uw zorgen op te lossen voordat u de behoefte voelt om met
deze instantie contact op te nemen.

