Privacyverklaring in het kader van de AVG
Versie: 20 maart 2019
In deze privacyverklaring lees je hoe Vive-Levenskunst met persoonsgegevens omgaat.
Vive-Levenskunst bestaat uit collectief van schrijvers die maandelijks columns op internet plaatst
onder de website www.vive-levenskunst.nl.
Vive-Levenskunst is geen rechtspersoon en staat dus niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Contactgegevens: e-mail info@vive-levenskunst.nl; de e-mails worden verwerkt door Chris Elzinga
van Bureau Meanders (www.meanders.nl).
Mocht je vragen of andere opmerkingen hebben over deze verklaring, neemt gerust contact op via
telefoon of per e-mail.
1. Toepassing
Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende natuurlijke personen van wie ViveLevenskunst persoonsgegevens verwerkt:
a. Personen die zich opgeven om de Nieuwsbrief te ontvangen of het contactformulier
invullen.
b. (Gast-)schrijvers die met columns bijdragen aan de website.
c. Bezoeker van de website.
2. Verwerking van persoonsgegevens
Vive-Levenskunst verwerkt de volgende persoonsgegevens:
a. Naam, e-mailadres en telefoonnummer van zowel mensen die de Nieuwsbrief willen ontvangen
of het contactformulier invullen als van de (gast-)schrijvers.
b. Van de bezoekers van de website worden alleen geanonimiseerde gegevens van hun websitebezoeken vastgelegd over welke pagina’s binnen de website bezocht worden en (per pagina) de
duur van het bezoek.
3. Opslag van persoonsgegevens
De gegevens worden als volgt opgeslagen:
a. Contactformulieren: op server van de Vive-website.
b. E-mails: lokaal op de computer van Bureau Meanders, in Outlook.
c. Gegevens van (gast-)schrijvers: op de server van de Vive-website.
d. Bezoekersgegevens: op de server van de Vive-website.
4. Doeleinden verwerking
Vive-Levenskunst verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. Het onderhouden van contact met betrokkenen.
b. Het uitvoeren van de werkzaamheden: het kunnen publiceren van columns van (gast-)schrijvers.
c. Het versturen van digitale Nieuwsbrieven naar mensen die zich daarvoor opgegeven hebben.
d. Het verbeteren van de website.
5. Rechtsgrond
Vive-Levenskunst verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a. Toestemming van de betrokkenen. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken,
zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de
toestemming vóór de intrekking.
b. Vanwege de werkzaamheden die voortvloeien uit het publiceren van de columns.
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c. Een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens om Nieuwsbrieven te
versturen en om de website te verbeteren.
6. Persoonsgegevens delen met derden
Vive-Levenskunst verstrekt persoonsgegevens niet aan derden.
7. Bewaren van gegevens
Vive-Levenskunst bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Vive-Levenskunst hanteert in
beginsel de volgende bewaartermijnen:
a. Persoonlijke gegevens van de (gast-)schrijvers: zolang hun columns op de site beschikbaar zijn.
b. Persoonlijke gegevens van mensen die zich voor de Nieuwsbrief afmelden worden binnen 1 jaar
van de site verwijderd.
c. E-mail: maximaal 1 jaar na ontvangst van de e-mails.
d. De geanonimiseerde bezoekersgegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen de Vivesite.
8. Beveiliging
Vive-Levenskunst maakt geen fysieke kopieën van persoonsgegevens. De persoonsgegevens zijn dus
alleen digitaal opgeslagen:
a. Voor zover de gegevens op servers van de website zijn opgeslagen zijn deze alleen via de
software van de websitebeheerder toegankelijk en via wachtwoorden en andere maatregelen
beveiligd.
b. De e-mails die binnen komen bij Bureau Meanders worden in een apart domein van de lokale
computer opgeslagen, dat met wachtwoorden en beveiligingssoftware is beveiligd.
9. Wijzigingen privacystatement
Vive-Levenskunst kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. Een actuele versie van deze verklaring
wordt op de website van Vive-Levenskunst gepubliceerd.
10. Rechten, vragen en klachten
Je hebt het recht te verzoeken jouw persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over
te dragen, de verwerking ervan te beperken, de toestemming voor gegevensverwerking in te trekken
en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kun je contact opnemen met Vive-Levenskunst
door een e-mail te sturen naar info@vive-levenskunst.nl.
De contactpersoon van Vive-Levenskunst reageert zo snel mogelijk op je verzoek.
Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Vive-Levenskunst persoonsgegevens verwerkt, kun
je contact opnemen met Vive-Levenskunst door een e-mail te sturen naar info@vive-levenskunst.nl.
Het is de intentie van Vive-Levenskunst om klachten in overleg op te lossen. Mocht dit niet lukken,
dan kun je je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
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