Privacy Statement Amsterdams Fonds voor de Kunst
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) van toepassing op
alle verwerkingen van persoonsgegevens. Deze verklaring is van toepassing op alle verwerkingen
die door het AFK plaatsvinden. Het AFK verwerkt persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige
manier in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Daarom beschrijft het AFK
graag hoe zij persoonsgegevens verwerkt en hoe u uw rechten kunt uitoefenen.
Verwerken van persoonsgegevens
Het AFK verzamelt en gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van aanvragers van
subsidie, waaronder de naam, adres, woonplaats, maar soms ook bijzondere persoonsgegevens
zoals een belastingaangifte bij de aanvraag van een ontwikkelbudget.
Het AFK houdt zich aan de wettelijke uitgangspunten bij het verwerken van persoonsgegevens. Dit
betekent dat wij:
- persoonsgegevens rechtmatig en transparant verwerken, op basis van een rechtsgrondslag
voor het verwerken van persoonsgegevens;
- persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor een specifiek en duidelijk omschreven
doel en de persoonsgegevens alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of
voor de (verenigbare) doelen waarvoor ze verder worden verwerkt, waaronder
wetenschappelijk en historisch onderzoek, archivering in het algemeen belang en
statistische doeleinden;
- ervoor zorgen dat alleen de noodzakelijke persoonsgegevens worden verwerkt;
- ervoor zorgen dat de persoonsgegevens die wij hebben correct en juist zijn en zo nodig
worden geactualiseerd;
- persoonsgegevens zo lang bewaren als dit noodzakelijk is voor het vooraf bepaalde en
specifieke doel of zolang dit noodzakelijk is ter nakoming van een wettelijke verplichting,
bijvoorbeeld voor archivering of statistiek;
- in het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van
gegevensverwerking van persoonsgegevens, afspraken maken over de eisen waar
gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Het AFK controleert deze afspraken periodiek; en
- passende organisatorische en technische maatregelen treffen voor de bescherming van
persoonsgegevens.
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Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Doel: subsidieverstrekking
NAW gegevens: Wij willen graag uw voor-en achternaam weten om u persoonlijk te kunnen
aanspreken wanneer wij contact met u hebben. Daarnaast zijn deze gegevens nodig om aanvragers
van elkaar te kunnen onderscheiden.
E-mailadres: Uw e-mailadres gebruiken wij om u informatie te geven over uw aanvraag en om de
eventueel door u gekozen nieuwsbrieven toe te sturen.
Telefoonnummer: Als wij vragen hebben over uw aanvraag willen wij u graag kunnen bellen.
IBAN: Uw Iban-nummer is nodig om het subsidiebedrag te kunnen uitbetalen.
Het AFK bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar
taken, of zoals is bepaald in de Archiefwet. Uw gegevens worden 10 jaar na afhandeling van uw
laatste aanvraag verwijderd.
Doel: nieuwsbrief versturen
Naam: Wij willen graag uw voor-en achternaam weten om u persoonlijk te kunnen aanspreken
wanneer wij contact met u hebben.
E-mailadres: Uw e-mailadres gebruiken wij om de nieuwsbrief toe te sturen.
Wij vragen altijd toestemming voor het toesturen van de nieuwsbrief en u kunt zich altijd weer
eenvoudig afmelden. Uw gegevens worden na afmelding verwijderd uit onze systemen.
Doel: bel-mij-terug verzoek
Naam: Wij willen graag uw voor- en achternaam weten of u persoonlijk te kunnen aanspreken
wanneer wij contact met u hebben.
Telefoonnummer: Om u op uw verzoek te kunnen terugbellen, hebben wij het telefoonnummer
nodig waarop u te bereiken bent.
Uw gegevens worden na het terugbellen verwijderd uit onze systemen.

Pagina 2 van 4

Cookies en Google Analytics
Om u de beste gebruikerservaring te geven en u zo goed mogelijk te informeren willen wij graag
weten hoe onze bezoekers de website gebruiken. Hiervoor wordt een Google Analytics 'cookie'
geplaatst, een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Omdat uw IP-adres en
surfgedrag volledig anoniem blijven, heeft de Algemene Verordening Gegevensbescherming
bepaald dat deze geplaatst kan worden zonder toestemming. Als u het script van Analytics toch
liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden.
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Gebruik foto- en beeldmateriaal
Als kunstfonds van de stad tonen we graag onze activiteiten. Bij door het AFK georganiseerde
evenementen maken we gebruik van foto’s en video’s die in opdracht van het AFK zijn gemaakt.
Dit materiaal kan ingezet worden voor diverse communicatiemiddelen, zoals de website, social
media, nieuwsbrief of drukwerk. Mocht u liever niet (herkenbaar) in beeld gebracht worden, dan
kunt u dit bij aanvang van het evenement aangeven bij de fotograaf.
Register verwerkingsactiviteiten
Het AFK heeft een register waarin alle processen zijn opgenomen waarin wij met persoonsgegevens
werken. Het register bevat een opgave van het doel waarvoor de gegevens worden verzameld,
welke gegevens het betreft, met wie deze kunnen worden gedeeld en hoelang ze worden bewaard.
Het register is op te vragen via ict@afk.nl of op afspraak in te zien.
Uitwisselen van persoonsgegevens
Het AFK zal in bepaalde gevallen persoonsgegevens uitwisselen met andere organisaties. Waar dit
van toepassing is, zal dit worden vermeld.
Uw rechten uitoefenen
Als subsidieaanvrager kunt u uw rechten bij het AFK uitoefenen. Dit betekent dat u om inzage mag
verzoeken in de persoonsgegevens die het AFK van u verwerkt. U kunt dergelijke verzoeken
indienen via ict@afk.nl.
U mag ook een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te corrigeren, te verwijderen of het
gebruik ervan te beperken. U kunt dergelijke verzoeken indienen via ict@afk.nl.
Tenslotte kan u uw toestemming, als dit de grondslag van de verwerking van persoonsgegevens is
geweest, intrekken en kan u bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door het
AFK. U kunt dergelijke verzoeken indienen via ict@afk.nl.
Voor alle verzoeken geldt dat met uw aanvraag een kopie van een geldig identiteitsdocument moet
worden meegestuurd om te voorkomen dat derden verzoeken over u persoonsgegevens indienen.
het AFK zal u binnen vier weken op de hoogte stellen over het gevolg dat aan uw verzoek wordt
gegeven.
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Vragen
Mocht u vragen hebben, dan munt u terecht bij onze Functionaris voor de Gegevensbescherming.
U kunt contact met haar opnemen via ict@afk.nl.
Wijzigingen
Deze privacyverklaring is vastgesteld op 24 mei 2018.
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