Fonds Kwadraat verstrekt rentevrije leningen aan beeldend kunstenaars, fotografen en ontwerpers.
Om deze taak uit te voeren verwerkt Fonds Kwadraat persoonsgegevens. Betrokkenen kunnen erop
vertrouwen dat hiermee zorgvuldig wordt omgegaan.
Fonds Kwadraat gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van
betrokkenen. Het houdt zich daarbij aan de volgende uitgangspunten:
• Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige
wijze verwerkt.
• Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.
• Alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel
worden verwerkt.
• Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van
persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken van het fonds goed uit te kunnen oefenen of
om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.
• Fonds Kwadraat gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk.
Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt voor het doel waarvoor deze gegevens zijn
verzameld. Daarbij zorgt het fonds voor passende beveiliging van persoonsgegevens.
• In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van
gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt Fonds Kwadraat afspraken over de eisen
waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen.
• Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt de
inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene zoveel mogelijk beperkt.
• De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot
de verwerking van het te dienen doel.
Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Naam Adres Woonplaats gegevens
Wij willen graag uw voor- en achternaam weten om u persoonlijk te kunnen aanspreken wanneer wij
contact met u hebben. Daarnaast zijn deze gegevens nodig om aanvragers van elkaar te kunnen
onderscheiden. Daarvoor hebben we ook uw geboortedatum, voorletters en BSN nummer nodig.
E-mailadres
Uw e-mailadres gebruiken wij om u informatie te geven over uw aanvraag, om u de nieuwsbrief toe
te sturen en om u te informeren over onze activiteiten en wijzigingen in onze diensten. Ontvangt u
liever geen nieuwsbrieven dan kunt u zich gemakkelijk uitschrijven via de link onderaan de
nieuwsbrief zelf.
Telefoonnummer
Als wij vragen hebben over uw aanvraag en gedurende de looptijd van de lening willen wij u graag
kunnen bellen. Na het aflossen van de lening willen we u graag kunnen bellen om u uit te nodigen
en/of te informeren.

BSN-nummer en IBAN
Deze gegevens hebben we nodig om de lening te kunnen verstrekken, dan wel in het kader van
fiscale wet- en regelgeving.
Website gedrag
Om u de beste gebruikerservaring te geven en u zo goed mogelijk te informeren willen wij graag
weten hoe onze bezoekers de website gebruiken. Hiervoor wordt een Google Analytics ‘cookie’
geplaatst, een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Uw IP-adres en surfgedrag
blijven volledig anoniem. Daarom heeft de Algemene Verordening Gegevensbescherming bepaald
dat deze cookie geplaatst kan worden zonder toestemming. U kunt zich afmelden voor cookies door
uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Hoe lang we gegevens bewaren
Fonds Kwadraat zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is
om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij houden
ons aan de wettelijke bewaartermijnen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@fondskwadraat.nl. Om er zeker van te
zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij
het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en
burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Fonds Kwadraat zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen
vier weken, op uw verzoek reageren.
Beveiliging
Fonds Kwadraat neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact op via info@fondskwadraat.nl

