
          

 

Privacyverklaring Stichting TAQA Cultuurfonds 

 

Wat is een privacyverklaring? 

We willen er zeker van zijn dat u begrijpt welke informatie we van u verzamelen, hoe we die gebruiken en voor 

welke doeleinden. Daarnaast zijn we op grond van wetgeving op het gebied van gegevensbescherming verplicht 

door om bepaalde zaken aan u uit te leggen, zoals met wie we uw persoonsgegevens kunnen delen, hoe lang we 

persoonsgegevens bewaren en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens. Deze informatie 

is hieronder uiteengezet. 

Voor alle duidelijkheid, deze privacyverklaring is niet contractueel en we kunnen deze op elk moment wijzigen. 

 

Welke informatie over u zullen we mogelijk verzamelen en gebruiken? 

Voor uw interacties met de Stichting kunnen we bepaalde persoonsgegevens over u verzamelen, opslaan en 

verwerken. We laten ons leiden door het principe dat elk gebruik dat we maken van uw persoonsgegevens geen 

verrassing voor u mag zijn.  

 

Hoe en waarom gebruiken we uw persoonlijke gegevens? 

We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om: 

• te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen; 

• bedrijfseigendom en eigendom van derden te beschermen; of  

• te zorgen voor naleving van onze regels en processen. 

De dagelijkse administratie van de Stichting wordt uitgevoerd door medewerkers van TAQA Energy B.V. 

(“TAQA”). Mogelijk moeten we uw persoonsgegevens van tijd tot tijd delen met die medewerkers. 

 

   Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens? 

De rechten die u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens hebben we hieronder samengevat. Neem voor 

meer informatie over uw rechten of als u een van deze wilt uitoefenen contact met ons op (zie de 

contactgegevens onderaan de privacyverklaring) 

Recht Wat betekent dat? 

1. Het recht geïnformeerd te 

worden 

U heeft het recht om te worden voorzien van duidelijke, transparante en 

gemakkelijk te begrijpen informatie over hoe wij uw informatie en uw 



rechten gebruiken. Daarom verstrekken wij u de informatie in deze 

privacyverklaring. 

2. Het recht op toegang U heeft het recht om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens als wij deze 

verwerken en bepaalde andere informatie. Dit om ervoor te zorgen dat u op 

de hoogte bent en kunt controleren of we uw persoonsgegevens gebruiken in 

overeenstemming met de wetgeving op het gebied van 

gegevensbescherming. 

3. Het recht op aanpassen of 

verwijderen 

U heeft recht op correctie van uw informatie als deze onjuist of onvolledig is 

of om deze te laten verwijderen.  

4. Het recht om verwerking 

te beperken 

U heeft het recht om bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens te 

beperken, wat betekent dat u ons kunt vragen om te beperken wat we ermee 

doen. 

5. Het recht op bezwaar 

tegen verwerking 

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde soorten verwerking, 

inclusief verwerking op basis van onze legitieme belangen in sommige 

gevallen. 

6. Het recht om een klacht in 

te dienen 

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens over elke kwestie met betrekking tot uw 

persoonsgegevens, via onderstaande gegevens. 

Autoriteit Persoonsgegevens 

Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag 

Tel: 088 - 1805 250 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl 

We nemen onze verplichtingen serieus, dus als u vragen of opmerkingen 

heeft, raden we u aan deze eerst met ons te bespreken, zodat we kunnen 

proberen ze op te lossen. 

7. Het recht om toestemming 

in te trekken 

Als u uw toestemming heeft gegeven voor alles wat we met uw 

persoonsgegevens doen, heeft u het recht om uw toestemming op elk gewenst 

moment in te trekken. Dit betekent echter niet dat elke verwerking van uw 

persoonlijke gegevens met uw toestemming tot dat moment onwettig is. 

 

Vragen? 

In geval van vragen over deze privacyverklaring, kunt u een e-mail sturen aan: gdprNL@taqaglobal.com.   
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