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Privacy verklaring 

A-quadraat galerie en beeldentuin (hierna: A-quadraat), gevestigd aan de Mosselseweg 12, 
7251 KT Vorden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals 
weergegeven in deze privacyverklaring. 

1. Contactgegevens: 

Website: http://www.galerie-a-quadraat.nl 
Telefoon: 0575-556456 
Email: info@galerie-a-quadraat.nl  

Ad Borest is binnen A-quadraat de Functionaris Gegevensbescherming. 
Hij is te bereiken via de email op info@galerie-a-quadraat.nl  

2. Persoonsgegevens 

A-quadraat verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten 
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de 
persoonsgegevens die wij verwerken: 

 Geslacht 
 Voor- en achternaam 
 Adresgegevens 
 E-mailadres(sen) 
 Telefoonnummers 

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over 
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of 
voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders 
dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te 
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke 
toestemming. 

Indien u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben 
verzameld over een minderjarige, kunt u voor het verwijderen daarvan contact met ons 
opnemen via de email op info@galerie-a-quadraat.nl 

4. Doel en grondslag van de verwerking van persoonsgegevens 

A-quadraat verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 De verzending van emailberichten zoals Kunstberichten en uitnodigingen voor 
exposities 

 Om contact met u op te kunnen nemen via email of telefoon indien dit nodig is om 
onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

 Het afhandelen van betalingen 
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 A-quadraat verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, 
zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte 

5. Geautomatiseerde besluitvorming 

A-quadraat neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken 
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die 
worden genomen door computerprogramma's of - systemen, zonder menselijke 
tussenkomst. A-quadraat gebruikt terzake de volgende computerprogramma's of -systemen:  

 Mailchimp 
 MicroSoft Office 

6. Bewaartermijnen 

A-quadraat bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende 
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:  

 Klantgegevens - zolang u klant bent, en daarna nog 3 jaar 
 

7. Delen van persoonsgegevens met derden 

A-quadraat verstrekt geen persoonsgegevens aan derden tenzij dit nodig is voor de 
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  
 

8. Cookies en/of vergelijkbare technieken 

A-quadraat gebruikt geen functionele of analytische cookies voor het verbeteren van de 
beleving van onze website of anderszins. 
 

9. Mailchimp 

A-quadraat maakt gebruik van MailChimp, een derde partij die het verzenden van onze 
Kunstberichten afhandelt. Alle berichten die u van ons ontvangt worden verzonden via de 
servers van MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden 
gebruiken.Onderaan elke verzonden nieuwbrief ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt 
zult u geen berichten meer van ons ontvangen. 

Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt 
gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails 
worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te 
gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan 
informatie met derden te delen.  


