Privacy statement #InHollandPublieksprijs
#DKVR19
U laat persoonsgegevens achter op de website van de
Stichting De Kracht van Rotterdam,
www.dekrachtvanrotterdam.nl. De Stichting verzamelt uw
gegevens uitsluitend overeenkomstig onze statutaire
doelstelling en zullen het ook enkel voor de uitvoering hiervan
aanwenden.
Gebruik persoonsgegevens
U stemt voor de publieksprijs van De Kracht van Rotterdam. Dit
betekent dat uw gegevens zowel worden gebruikt voor het
specifieke doel waarvoor u deze achterlaat als ook ter realisatie
van onze statutaire doelstelling van onze stichting namelijk:
De verwezenlijking van De Kracht van Rotterdam door onder
andere de stad Rotterdam en haar directe omgeving door
middel van (beeld)projecten en andere beeldende kunst te laten
zien en haar inwoners, bezoekers en de media, om zodoende
een actueel, realistisch en nieuw beeld van Rotterdam en haar
omgeving te bewerkstelligen en in de media te brengen, waaruit
de kracht van Rotterdam en haar bewoners blijkt.
Wij zullen (aldus) enkel uw naam en emailadres verwerken en
maken geen gebruik van cookies op onze website.
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Geven en intrekken van toestemming
Door voor de publieksprijs te stemmen, gaat u
akkoord met de verwerking van uw
persoonsgegevens. U kunt deze toestemming intrekken door
contact op te nemen met De Kracht van Rotterdam.
Bewaren
De Kracht van Rotterdam maakt gebruik van
cloudovereenkomsten en beveiligde servers. Uw gegevens
worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. Na afloop
van de publieksprijs worden de gegevens van stemmers
verwijderd.
Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. De
websitebeheerder van De Kracht van Rotterdam handelt tevens
in lijn met de AVG.
Contact
Indien u vragen en/of opmerkingen hebt, het
verwerkingsregister in wilt zien, uw persoonsgegevens wilt
inzien, verbeteren en/of verwijderen, dan kunt u zich wenden
tot anne@dekrachtvanrotterdam.nl.
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