PRIVACY STATEMENT ANNA
We vinden het bij ANNA erg belangrijk dat er goed met jouw gegevens om wordt gegaan. Daarom
leggen we in dit privacy statement uit welke gegevens wij verzamelen en waarom wij dit doen. Daarnaast
is te lezen wat je kunt doen als je het daar niet mee eens bent.
Alle persoonsgegevens die wij binnen ANNA verzamelen worden veilig opgeslagen en zijn alleen
toegankelijk voor medewerkers die deze gegevens nodig hebben. Dit doen we door technische,
veiligheids- en organisatorische maatregelen te hanteren.

1. Wie zijn we
Annakerk Amstelveen B.V. (ANNA) is gevestigd te Amstelveen, Amsterdamseweg 22, 1182 EH en
exploiteert de voormalige St. Annakerk als proeflokaal en cultureel centrum, plus verhuurt ruimte aan de
Naeckte Brouwers t.b.v. de bierbrouwerij en bijbehorende opslag, en aan derden.

2. Wie is verantwoordelijk
Binnen ANNA worden persoonsgegevens opgeslagen, geraadpleegd en gewijzigd. Dit zijn gegevens van
(potentiële) medewerkers, ZZP-ers, klanten en funders. ANNA is in juridische zin aan te merken als
verantwoordelijke voor de verwerking, ook als de verwerking van deze gegevens is uitbesteed aan een
derde partij, bijv. i.g.v. het payroll-bedrijf voor het personeel. Voor dit soort gevallen zijn door deze derde
partijen verwerkersovereenkomsten opgesteld.

3. Welke gegevens verzamelen wij en waarom
Wij verzamelen gegevens van (potentiële) medewerkers, ZZP-ers, klanten en funders die telefonisch, per
mail of via onze website contact met ons opnemen. Hierbij gaat het om contactgegevens. We bewaren
deze gegevens in de basis om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.
De onderstaande gegevens kunnen we verzamelen van (potentiële) klanten:
• Voor en achternaam. Zo kunnen we u netjes aanspreken.
• Bedrijfsnaam en eventueel afdelingen of teams
• Telefoonnummer. Hiermee kunnen we, indien nodig, contact met u opnemen.
• E-mailadres. Ook dit is een middel om contact met u op te nemen.
• Specifieke wensen. Dit is nodig om een passend voorstel te maken en om het voorstel op de juiste
manier uit te voeren.
De onderstaande gegevens kunnen we verzamelen van (potentiële) funders:
• NAW gegevens. Zo kunnen we het contract netjes opmaken en indien contact met u opnemen dan
wel zaken toesturen die nodig zijn voor de uitvoering van de fundersoverenkomst of misschien
ongevraagde extraatjes.
• Telefoonnummer. Hiermee kunnen we, indien nodig, contact met u opnemen.
• E-mailadres. Ook dit is een middel om contact met u op te nemen.
• Bedrag. Het bedrag dat u als funder wilt inleggen c.q. heeft ingelegd, datum van ontvangst. Op
basis van deze gegevens wordt het jaarlijks rentetegoed bepaald.
De onderstaande gegevens kunnen we verzamelen van (potentiële) medewerkers en ZZP-ers:
• NAW-gegevens; e-mailadressen en andere contactgegevens. Hiermee kunnen we contact opnemen
en indien noodzakelijk een dossier vormen.
• Leeftijd en geslacht.
• Curriculum Vitae (cv); informatie over opleiding, stages en werkervaring. Zo kunnen we beoordelen
of u als potentiëe medewerker in aanmerking komt voor de openstaande functie.
• Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan referenties of getuigschriften.
• Pasfoto en/of video (introductie) op vrijwillige basis.
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Tot slot verzamelen we nog e-mailadressen voor degenen die zich bewust hebben aangemeld voor onze
nieuwsbrief.

4. Onze website www.anna-amstelveen.nl
Onze site is ontwikkeld met behulp van Wix.com. Wij ontvangen, verzamelen en bewaren alle informatie
die u op onze website invult of ons op een andere manier verstrekt. Daarnaast verzamelen we het
internetprotocol-adres (IP-adres) dat is gebruikt om uw computer met internet te verbinden. We kunnen
softwaretools gebruiken om sessie-informatie te meten en te verzamelen, waaronder responstijden op de
pagina, de duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, informatie over pagina-interactie en methoden die
worden gebruikt om van de pagina weg te bladeren.
Wanneer u een transactie op onze website uitvoert (bijvoorbeeld een reservering), verzamelen wij als
onderdeel van het proces persoonlijke informatie die u ons geeft, zoals uw naam, telefoonnummer en emailadres. Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor het uitvoeren van onze diensten. Uw
gegevens kunnen worden opgeslagen via de gegevensopslag van Wix.com, databases en de algemene
Wix.com-applicaties. Ze slaan uw gegevens op op beveiligde servers achter een firewall.

5. Gebruik van beeldmateriaal
Regelmatig komt het voor dat bij ANNA foto’s of video’s worden gemaakt voor promotionele doeleinden
zoals onze website of social media. We zullen dit beeldmateriaal niet in verband brengen met
persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld de naam van zichtbare personen. Daarnaast zullen we de grootste
voorzichtigheid en terughoudendheid betrachten om compromiterende foto’s

6. Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens
De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen die
de AVG en andere we stelt. Wij bewaren gegevens niet langer dan nodig.

7. Rechten van betrokkenen
Betrokkenen, de natuurlijke personen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, kunnen een
overzicht opvragen van de persoonsgegevens die de verantwoordelijke over hen verwerkt. Verzoeken tot
inzage en eventuele wijziging, afscherming of verwijdering van deze gegevens kunnen gericht worden tot
Annakerk Amstelveen B.V., Da Costalaan 44, 1182 EH te Amstelveen of via het e-mail adres
contact@anna-amstelveen.nl, onder vermelding van “privacy”. Wij zullen er alles aan doen om
binnenkomende verzoeken zo spoedig mogelijk in behandeling te nemen.

8. Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek
Zijn er vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door ANNA, dan
kunt u middels het volgende e-mailadres contact met ons opnemen contact@anna-amstelveen.nl.
ANNA wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

9. Wijzigingen
ANNA kan haar privacystatement van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen. Het meest actuele
privacystatement is te allen tijde in te zien op de website van ANNA. Deze versie is opgesteld op 23 mei
2018.
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