
Privacyregels Stichting Creatief Centrum Nijmegen - Zuid  
Versie 1.0 

 
Deze privacyregels zijn van toepassing op de persoonsgegevens die de Stichting Creatief Centrum 
Nijmegen – Zuid (Stichting CCN-Z), beheert van haar deelnemers, vrijwilligers en medewerkers. 
CCN-Z is gevestigd te Tolhuis 4444, Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
onder nummer 41057002. Een kopie van deze privacyregels staat op de website, 
www.creatiefcentrumnijmegen-zuid.nl   Een gedrukte versie is op aanvraag gratis verkrijgbaar.  
 
1.Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens  
Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is de beheerder van de Stichting. 
Deze is per e-mail bereikbaar via beheerder@creatiefcentrumnijmegen-zuid.nl 
 
 
2. Welke gegevens verwerkt de Stichting CCN-Z en voor welk doel  
 
2.1 De Stichting heeft gegevens van:  

a. deelnemers  
b. vrijwilligers en  
c. medewerkers.  

 
2.2 De Stichting heeft de hieronder genoemde gegevens van de deelnemers:  

1. Achternaam en ook de voorletters en/of de voornaam.  
2. Adresgegevens betreffende straat- en huisnummer en postcode.  
3. In veel gevallen het telefoonnummer(s).  
4. E-mailadres(sen).  
5. De ter verkrijging van jaarlijkse korting op de deelnemersbijdrage jaarlijks eenmaal 
inzage in inkomensgegevens.  

 
2.3 De Stichting heeft de hierondergenoemde gegevens van de vrijwilligers:  

1. Achternaam en ook de voorletters en/of de voornaam.  
2. Adresgegevens betreffende straat- en huisnummer en postcode.  
3. Telefoonnummer(s).  
4. E-mailadres(sen).  
5. In voorkomende gevallen een bankrekeningnummer.  
6. Alle door de wet verplicht gestelde gegevens.  

 
2.4 De Stichting heeft de hierondergenoemde gegevens van de medewerkers:  

1. Achternaam en ook de voorletters en/of de voornaam.  
2. Adresgegevens betreffende straat- en huisnummer en postcode.  
3. Telefoonnummer(s).  
4. E-mailadres(sen).  
5. Burgerservicenummer (BSN).  
6. In voorkomende gevallen een bankrekeningnummer.  
7. Alle door de wet en cao verplicht gestelde gegevens.  

 
2.5 Voor foto’s van herkenbare personen welke zijn of worden geplaatst op de website van de 
Stichting of die in andere publicaties voor promotionele doeleinden worden gebruikt, is 
toestemming nodig van de afgebeelde persoon.  
In geval kan deze toestemming achteraf door de Stichting worden verkregen.  
 
2.6 De stichting verwerkt de in sub 2.2 en 2.3 genoemde persoonsgegevens voor de volgende 
doeleinden:  

 De adresgegevens om te weten waar de betreffende persoon woont.  

 De initialen of voornaam, de achternaam, adresgegevens en het e-mailadres worden gebruikt 
om de betreffende persoon (via e-mail en bij uitzondering per post) op de hoogte te brengen 
van ontwikkelingen en acties bij CCN-Z.  

 De n.a.w.-gegevens kunnen worden gebruikt bij mogelijk voorkomende verzekeringskwesties.   
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2.7 CCN-Z verwerkt de in sub 2.4 genoemde persoonsgegevens van medewerkers, naast de in 
2.6 genoemde doeleinden, ook om te voldoen aan de wettelijk verplichtingen zoals:  

 De wet op de loonbelasting.  

 Inhouding en afdracht van sociale verzekeringspremies en premie Volksverzekeringen.  

 Toepassing van cao-verplichtingen, zoals b.v. inhouding en betaling van Pensioenpremies.  
 
 
3.Bewaartermijnen  
De Stichting CCN-Z bewaart de onder 2.2 genoemde gegevens:  
 
3.1 Tot het moment dat de deelnemer geen gebruik meer maakt van haar diensten of dat hij de 
CCN-Z verzoekt om zijn gegevens te verwijderen uit het bestand;  
 
3.2 Tot vijf jaar na het moment waarop de vrijwilliger stopt met zijn activiteiten voor CCN-Z of op 
uitdrukkelijk verzoek van de vrijwilliger zodra hij stopt met zijn activiteiten voor CCN-Z;  
 
3.3 De gegevens van de medewerkers in dienst van CCN-Z worden bewaard conform de eisen die 
de wet en de cao daar aan stellen.  
 
 
4.Beveiligingsmaatregelen en bewerkers  
 
4.1 De bovengenoemde gegevens van deelnemers en vrijwilligers staan in twee afzonderlijke 
bestanden. Deze bestanden kunnen uitsluitend geopend worden door de daarvoor aangewezen 
medewerkers middels het invoeren van een wachtwoord of het gebruik van een sleutel.  
 
4.2 De Stichting CCN-Z maakt voor de verwerking van de gegevens van de deelnemers en 
vrijwilligers geen gebruik van diensten van derden.  
 
4.3 Ten behoeve van de salarisadministratie en voor de ondersteuning bij de begeleiding van 
langdurig zieken, maakt de Stichting CCN-Z gebruik van de diensten van derden. Voor deze 
derden geldt het wettelijke privacy-beleid. Zij hebben de Stichting hieromtrent een verklaring 
afgegeven.  
 
 
5.Inzagerecht,verwijderingenvragenklachten  
 
5.1 Via een e-mailgericht aan beheerder@creatiefcentrumnijmegen-zuid.nl kan men een verzoek 
indienen om de eigen persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.  
De Stichting CCN-Z zal dit verzoek zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand 
honoreren, uiteraard met in acht name van wettelijke bewaartermijnen.  
 
5.2 De deelnemer,vrijwilliger of medewerker kan contact opnemen met de secretaris van het 
bestuur van de Stichting CCN-Z indien hij klachten heeft over de wijze waarop de Stichting 
gegevens verwerkt of zijn verzoeken behandelt. Als dit niet leidt tot een oplossing kan hij gebruik 
maken van zijn recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens 
(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.  
 
5.3 Eventuele andere vragen of opmerkingen over de privacyregels kunnen worden gericht aan 
(de secretaris van) de Stichting via mail secretaris@creatiefcentrumnijmegen-zuid.nl 
 
 
6. Wijzigingen  
De privacyregels kunnen worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen via de website 
http://www.creatiefcentrumnijmegen-zuid.nl/ bekend worden gemaakt. 
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