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Privacyverklaring Stichting Architectuur Lokaal 
26 oktober 2018 
 
Uw privacy is voor Architectuur Lokaal van groot belang. Daarom verwerken en beveiligen we 
persoonsgegevens zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van 
de bescherming van persoonsgegevens. 
In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we met persoonsgegevens omgaan. Als u hier vragen 
over heeft of bezwaar wilt maken tegen bepaald gebruik, kunt u contact opnemen met Tom Prins, 
zakelijk leider en functionaris gegevensbescherming (FG), Tom.Prins@arch-lokaal.nl 
 
Welk recht hebben we om persoonsgegevens te verwerken? 
Architectuur Lokaal heeft het recht om ‘gewone’ persoonsgegevens te verwerken op grond van een 
of meer van de tien uitzonderingen op het verbod hiervan, zoals: 
-  de verwerking die noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van verplichtingen en de 

uitoefening van specifieke rechten van onze stichting of de betrokken persoon (op het gebied van 
het arbeidsrecht en het sociale zekerheids- en sociale beschermingsrecht), en 

-  de verwerking die wordt gedaan door een organisatie zonder winstoogmerk die op politiek gebied 
werkzaam is en die organisatie gegevens verwerkt in het kader van gerechtvaardigde activiteiten 
en met passende waarborgen. De stichting draagt onder meer bij aan uitvoering rijksbeleid. 

Deze verklaring voldoet aan het AVG stappenplan. 
 
Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens? 
Architectuur Lokaal verkrijgt persoonsgegevens: 
- van uzelf, bijvoorbeeld door aanmelding voor onze activiteiten en nieuwsberichten. 
-   via de websites van de stichting, bijvoorbeeld door aanmeldingen voor nieuwsberichten. IP 

adressen worden automatisch bewaard op de server van de website-host. 
-  via Google Analytics, een programma waardoor openbaar is wie welke van onze websites heeft 

bezocht. Wij hebben geen invloed op het privacy beleid van een Amerikaans bedrijf zoals Google. 
-  via Mailchimp, een programma op een Amerikaanse server voor verzending van digitale 

berichten. Deze gegevens zijn niet openbaar. 
 
Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens? 
Wij berichten u over activiteiten van Architectuur Lokaal in het algemeen en over activiteiten 
waaraan u deelneemt in het bijzonder. Dit doen wij per e-mail, post of telefoon. We gebruiken uw 
titulatuur, naam, adresgegevens, evt. afwijkend verzendadres, e-mailadres en telefoonnummer.  
U kunt aangeven geen belangstelling voor onze nieuwsberichten te hebben. Bij elk van onze 
nieuwsberichten is vermeld: “U ontvangt dit nieuwsbericht omdat u een relatie bent van 
Architectuur Lokaal en/of zich hiervoor heeft aangemeld. Uw gegevens worden niet voor andere 
doeleinden gebruikt of aan derden verstrekt.”  
 
Hoe verwerken we persoonsgegevens? 
Architectuur Lokaal deelt persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het 
uitvoeren van onze diensten of op grond van wettelijke verplichtingen.  
Met derden die uw persoonsgegevens verwerken in opdracht van Architectuur Lokaal sluiten wij een 
verwerkersovereenkomst. Daarmee zorgen we ervoor dat de vertrouwelijkheid van uw 
persoonsgegevens gewaarborgd blijft. Architectuur Lokaal blijft desondanks verantwoordelijk voor 
deze verwerkingen en zal dan ook alle redelijke administratieve, technische en fysieke maatregelen 
nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang of wijziging. 
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Links naar andere websites 
Op onze websites worden links getoond naar externe websites en organisaties. Architectuur Lokaal 
draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die 
organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring van de betreffende website die u bezoekt. 
 
Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens? 
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, 
nemen wij de volgende maatregelen: 
-  toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord; 
-  wij maken gebruik van beveiligde verbindingen waarmee alle informatie tussen u en onze
 website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert. 
 
Hoe gebruiken we foto’s? 
Foto’s van derden worden uitsluitend gebruikt als zij rechtenvrij zijn. Van fotografieopdrachten die 
Architectuur Lokaal heeft verstrekt liggen de rechten bij ons, tenzij anders wordt overeengekomen. 
Foto’s worden gebruikt voor verslag van werkzaamheden en andere activiteiten die wij onder de 
journalistieke uitzondering rekenen. Wij vermelden altijd de naam van de fotograaf.  
 
Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens 
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met 
ons opnemen. U heeft de volgende rechten: 
-  uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen. 
-  inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben. 
-  het laten corrigeren van fouten. 
-  het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens. 
-  intrekken van toestemming. 
-  bezwaar maken tegen een bepaald gebruik. 
 
Wijziging privacyverklaring 
Deze privacyverklaring is gepubliceerd op de websites van Architectuur Lokaal. 
Architectuur Lokaal behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de 
privacyverklaring. Bekijk deze daarom regelmatig voor een update van de privacyverklaring. 
 
Klacht indienen 
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen 
bij de toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
 
 
 
 
 
 
 


