
 

 
 
PRIVACYREGLEMENT CULTUURHUIS WHERELANT 
 
Jouw privacy 
Cultuurhuis Wherelant vraagt je bij een inschrijving als cursist om persoonlijke gegevens. Door het 
aanleveren van deze gegevens stel je ons in staat om jou zo goed mogelijk van dienst zijn en, op momenten 
dat dit nodig is, met je in contact te komen. 
 
Natuurlijk moet je de zekerheid hebben dat jouw privacy wordt beschermd en dat er met jouw gegevens 
geen dingen gebeuren die jij niet wilt. Daarom hanteren wij dit privacyreglement. Hierin kun je lezen hoe we 
met jouw gegevens omgaan. Dit privacyreglement is in overeenstemming met de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG). 
  
Wat registreren wij? 
We verzamelen de gegevens die nodig zijn om aan de docent de juiste gegevens te kunnen verstrekken 
zodat we goede afspraken kunnen maken over lesorganisatie en -inhoud, en voor een correcte financiële 
afhandeling. De gegevens die jij verstrekt worden niet voor andere doeleinden gebruikt.   
  
Wij leggen de onderstaande gegevens vast van jou, en bij kinderen, jongeren, mensen met een 
verstandelijke beperking óók van ouder(s) of verzorger(s):  
 

• Naam, adres, woonplaats 
• Telefoonnummer(s) en emailadres 
• Geslacht 
• Geboortedatum 
• Afspraken tussen jou en de docent over lesorganisatie en -inhoud. 

 
We registreren dus alléén gegevens, die door jou worden verstrekt. Deze gegevens vallen onder 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  en zo worden ze ook  behandeld,  met 
inachtneming van alles wat in deze wet wordt bepaald t.a.v. beveiliging van de gegevens. 
  
Foto en filmopnames 
Wanneer je deelneemt aan één van onze activiteiten, kunnen daar beeldopnames gemaakt worden. Dit 
doen we omdat we trots zijn op het werk dat cursisten maken en we veel belang hechten aan authentiek 
beeldgebruik in onze communicatie. Wanneer er tijdens de activiteiten/cursus van Cultuurhuis Wherelant 
iemand langskomt om beeldopnames te maken wordt dit meegedeeld aan de deelnemers en gevraagd of 
iemand bezwaren heeft. Word je op dat moment liever niet in beeld gebracht, dan kan je dat mondeling laten 
weten.  
  
Hoe worden gegevens bewaard? 
Jouw gegevens worden deels op schrift bewaard en deels in onze geautomatiseerde cursisten- en financiële 
administratie. Wanneer je dit wilt, laten wij aan je zien wat we van jou hebben geregistreerd. Onze registratie 
is nooit strijdig met de wet, de openbare orde of goede zeden. Mochten er verkeerde gegevens in het 
geautomatiseerde systeem staan, dan heb je er altijd recht op dat deze gegevens worden aangepast. 
  
Geheimhouding 
Alles wordt door ons vertrouwelijk en onder geheimhouding behandeld. We verstrekken geen informatie over 
jou aan derden (anderen buiten onze eigen organisatie) en verstrekken uitsluitend functionele informatie aan 
medewerkers van Cultuurhuis Wherelant. 
 
Verwijderen van gegevens 
Wanneer je geen les meer bij ons volgt, word je dossier gesloten. Dit dossier blijft maximaal 7 jaar bewaard. 
Die periode hebben we nodig voor onze administratie, bijvoorbeeld voor boekhoudkundige controles. 
Uiteraard kan jouw dossier al die tijd alleen door bevoegde mensen worden ingezien. 
  
Vastgesteld  en gepubliceerd onder de naam PRIVACYREGLEMENT CULTUURHUIS WHERELANT 
te Purmerend op 18 mei 2018, J. van den Hurk, directeur bestuurder. 


