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1. Bedrijfsgegevens
Naam: Stichting Loft Worship
Bezoekadres: Galvanistraat 23, 3861 NJ Nijkerk
Rechtspersoon: Stichting
Bankrekeningnummer: NL 15 RABO 0191 6846 86

2. Doel van vastlegging
Loft Worship legt gegevens vast om te kunnen communiceren met haar supporters
en vrijwilligers. Daarnaast legt Loft Worship gegevens vast om processen te kunnen
verbeteren en om giften te kunnen incasseren.

3. Gegevens
De gegevens die verzameld worden zijn:
-Voor- en achternaam
-Mailadres
-Bankrekeningnummer (alleen nadat u een giftkaart heeft ingevuld)
-Beeld- en geluidsmateriaal
-Plaatsnaam (in het geval van ticketverkoop van events)
Op het formulier ‘overzicht verwerkingen’ is verantwoord wie toegang heeft tot welke
gegevens. Er wordt gecontroleerd door het bestuur of dit gehanteerd wordt.

4. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens worden alleen gebruikt door het Loft Worship team en zullen niet worden
verstrekt aan derden.

5. Bewaartermijn
Uw gegevens worden 5 jaar bewaard. Na deze termijn worden ze verwijderd.

6. Cookies
Google analitics cookies worden gebruikt voor doelgroepbepaling. Er is tot op heden
niet opgemerkt dat deze cookies tot stand brengen dat mensen ongewild reclame
krijgen.

7. Beveiliging vastgelegde persoonsgegevens
Uw gegevens worden bewaard op een computer met een persoonlijke
beveiligingscode. De online gegevens worden bewaard via een persoonlijke link waar
alleen een toegewezen persoon toegang tot heeft.

8. Recht op inzage, correctie en verwijdering
Voor inzage, correctie of verwijdering van gegevens dien je een mail te sturen naar
info@loftworship.nl en aan te geven om welke gegevens het gaat. Vermeld de reden
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hierbij.
Loft Worship heeft 10 werkdagen de tijd om te reageren.

9. Toestemming
Uw heeft toestemming voor het vastleggen van uw naam, mailadres en
bankgegevens door het invullen van de giftkaart met daarop uw handtekening als
bevestiging.
Deze toestemming kunt u intrekken door info@loftworship.nl een mail te sturen
hierover. Voor geluid- en beeldmateriaal geeft u toestemming zodra u de zaal van De
Medialoods binnenloopt tijdens activiteiten. Hierop wordt u van te voren gewezen
door een informatiebord bij de ingang. Wilt u deze toestemming niet geven of
intrekken, dan kunt u dit melden bij Team Techniek.
Na het intrekken van uw verleende toestemming heeft Loft Worship 10 werkdagen de
tijd om de gegevens te verwijderen. Gepubliceerde artikelen of video’s kunnen niet
verwijderd worden.

10. Klachten
U heeft de mogelijkheid om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te
dienen over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Natuurlijk horen wij dit liever
als eerst en hopen er dan ook graag onderling uit te komen.
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