
 

 

Dit privacy statement betreft de verwerking van persoonsgegevens via www.goudencarolus.nl 

verder: Website 

Gouden Carolus is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van 
de AVG. Onze contactgegevens zijn: 

Gouden Carolus 
Gelderstraat 20 
5081AC Hilvarenbeek 
013 505 3178 
info@goudencarolus.nl 
 
Gouden Carolus respecteert de privacy van alle bezoekers aan onze Website. Wij verzamelen alleen 
persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het tonen van de Website en de daarop aangeboden 
diensten. Daarnaast bieden wij een aantal diensten aan waarvoor het verwerken van 
persoonsgegevens noodzakelijk is, te weten een contactformulier en een mogelijkheid tot 
inschrijving voor nieuwsbrief . 

Via deze websites verzamelde persoonsgegevens worden conform de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming verwerkt. Middels dit Privacy Statement wil Gouden Carolus u informeren 
over de verwerking van uw persoonsgegevens via onze Website.  

Hebt u vragen, neem gerust contact met ons op. 

Welke gegevens verzamelen wij? 

Gouden Carolus verzamelt in principe geen persoonsgegevens, tenzij u deze aan ons verstrekt via het 
contactformulier op deze website of wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief.  

In deze gevallen verzamelen wij uitsluitend de volgende persoonsgegevens: 

Voor het gebruik van het contactformulier vragen wij u de volgende gegevens te verstrekken: 

• Naam 
• Adres 
• Postcode 
• Plaats 
• E-mailadres 
• Telefoonnummer 

Voor de inschrijving voor de nieuwsbrief vragen wij u uw voor- en achternaam en e-mailadres te 
verstrekken, opdat wij u periodiek onze nieuwsbrief of vergelijkbare informatie kunnen toesturen. U 
kunt altijd gebruik maken van de uitschrijf-mogelijkheid onderaan iedere nieuwsbrief wanneer u 
deze informatie niet langer wenst te ontvangen. 

http://www.goudencarolus.nl/


Cameratoezicht 

Ter voorkoming van inbraak hebben wij onze ruimtes voorzien van camera bewaking. Daarnaast 
vinden wij het van belang voor uw en onze veiligheid toezicht te hebben wat er in de Gouden Carolus 
plaatsvindt.  

Waarvoor worden de op www.goudencarolus.nl verzamelde persoonsgegevens gebruikt? 

De persoonsgegevens die wij via onze Website verzamelen worden alleen gebruikt voor de doelen 
waarvoor zij zijn verstrekt. Zo zullen wij uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor het leveren van 
de nieuwsbrief wanneer u zich daarvoor heeft aangemeld. Wanneer u gebruik heeft gemaakt van ons 
contactformulier, zullen wij uw persoonsgegevens alleen gebruiken om contact met u op te nemen, 
vragen te beantwoorden.  

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard? 

Wanneer u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief worden uw gegevens bewaard zo lang zij 
noodzakelijk zijn om u te informeren over aankomende activiteiten, doch maximaal 7 jaar. Wanneer 
wij uw persoonsgegevens via het contactformulier hebben ontvangen, nemen wij direct contact met 
u op. De gegevens in het contactformulier worden binnen 1 maand gewist. De camera beelden 
worden maximaal 7 dagen bewaard.  

Worden mijn persoonsgegevens beveiligd? 

Gouden Carolus hecht veel waarde aan uw privacy. Wij nemen daarom beveiligingsmaatregelen om 
diefstal, verlies of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij 
werken onder meer met beveiligde verbindingen en waar nodig met versleutelde communicatie. 
Daarnaast nemen wij maatregelen met betrekking tot fysieke en logische toegangsbeveiliging. 

Worden mijn persoonsgegevens verstrekt aan derden? 

Gouden Carolus zal uw persoonsgegevens nooit verkopen aan derden. Gouden Carolus zal uw 
persoonsgegevens ook niet verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn, 
bijvoorbeeld op grond van een rechtmatige vordering van bevoegde autoriteiten en behoudens de 
gevallen wanneer wij gebruik maken van bewerkers of derden-dienstverleners. 

Waar kan ik een verzoek indienen om mijn persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te 
laten verwijderen? 

U kunt een verzoek tot inzage in de door Gouden Carolus via haar Website(s) over u verzamelde 
persoonsgegevens indienen door het sturen van een e-mail naar info@goudencarolus.nl. Ter 
controle van uw identiteit vraagt Gouden Carolus u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen 
waarbij uw pasfoto en BSN-nummer onzichtbaar zijn gemaakt. Naar aanleiding van dit 
inzageverzoek kunt u Gouden Carolus verzoeken uw persoonsgegevens aan te passen of te 
verwijderen. 

Klacht over verwerking van uw persoonsgegevens 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan ons 
weten. Mocht u er met mij niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij 
de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.  

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap 

Dit beleid is opgesteld in juli 2019.  

http://www.goudencarolus.nl/
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

