PRIVACYVERKLARING
ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)
Stichting Centrummanagement Leiden (hierna te noemen CML), gevestigd aan de Stationsweg 26 te
Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Deze Privacyverklaring vervangt elke oudere versie hiervan. Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd
tot tijd aanpassen. Laatste update: 15 mei 2018.
Persoonsgegevens die worden verwerkt
CML kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van CML,
diensten levert aan CML of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website
aan CML verstrekt. Daarmee stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens. CML kan de
volgende persoonsgegevens verwerken:
• Uw voor- en achternaam
• Uw adresgegevens
• Uw telefoonnummer
• Uw e-mailadres

Waarom CML (uw) gegevens nodig heeft
CML heeft als doel de binnenstad van Leiden aantrekkelijk, bruisend en economisch vitaal te houden.
Om dit doel te kunnen bewerkstelligen onderhoudt, initieert en verbindt CML de belanghebbende
partijen in de binnenstad (www.centrumvanleiden.nl/organisatie/visie).
Derhalve verwerkt CML uw persoonsgegevens om telefonisch of schriftelijk contact met u op te
kunnen nemen. Daarnaast kan CML uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van
informatievoorziening, acquisitie, relatiebeheer en optimalisering van dienstverlening.
Hoelang CML uw gegevens bewaart
CML bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren,
waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Eventuele betalingsgegevens en gegevens met betrekking tot de bedrijfsvoering en
verkoopadministratie dienen volgens de wet 7 jaar te worden bewaard voor de belastingdienst. Wij
houden deze termijn aan.
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Delen van persoonsgegevens met derden
De persoonsgegevens, verzameld door CML, zijn voor intern gebruik. De persoonsgegevens worden
uitsluitend (in overleg) aan derden verstrekt, wanneer het doel van het gebruik bijdraagt aan het
realiseren van het doel van CML (www.centrumvanleiden.nl/organisatie/visie). Per situatie zullen hier
afspraken over worden gemaakt.
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@centrumvanleiden.nl. CML zal zo snel
mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek reageren.
Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als CML
bovengenoemde niet naleeft. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Beveiligen
CML neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te
gaan. De website van CML maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw
persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de
beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met
info@centrumvanleiden.nl.
Websitebezoek
CML maakt voor het verbeteren van de website gebruik van Google Analytics. De volgende gegevens
worden hierbij verzameld:
• Duur van websitebezoek
• Pagina’s die zijn bezocht
• Het aantal bezoekers op onze website
Van belang hierbij is om te weten dat deze gegevens anoniem zijn en niet gebonden zijn aan uw
persoonlijke gegevens. Google Analytics bewaard deze (anonieme) gegevens voor onbepaalde tijd.
CML is als volgt te bereiken
Postadres
Bezoekadres
Inschrijving KvK
Telefoon
Mailadres

Postbus 190, 2300 AD Leiden
Stationsweg 26, 2312 AV Leiden
28099201
071-5140435
info@centrumvanleiden.nl
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