Klein Haarlem privacyverklaring
Inleiding
Klein Haarlem werd opgericht in november 2010 en startte op een anti-kraak locatie in het
voormalige postkantoor aan de Gedempte Oude Gracht. Daar begon het allemaal vanuit de
onderbuik. In de jaren die volgde heeft Klein Haarlem zich ontwikkeld tot een stichting met
een bevlogen en bekwaam bestuur dat de ambitieheeft vertaald naar een strategische
toekomstvisie: Klein Haarlem is veroorzaker van energie en ruimte om de plus in Haarlem te
creëren.
Het versterken van de creatieve infrastructuur van de stad is de grote ambitie van Klein
Haarlem. Aan deze ambitie wordt op verschillende fronten vormgegeven. Bijvoorbeeld door
het bieden van werkplekken, faciliteiten en (business) ondersteuning aan creatieve en
maatschappelijke ondernemers in het historische pand De Greiner, waar Klein Haarlem is
gevestigd. Maar ook door het veroorzaken van onverwachte momenten en ontmoetingen die
het bedrijfsleven, de creatieve industrie en maatschappelijke ondernemers in de stad bij
elkaar brengt.
Privacy
In deze privacyverklaring leggen we in normale taal uit welke gegevens we verzamelen en
verwerken en wat jouw rechten zijn op dit vlak. Om Klein Haarlemmers (huurders) en
mogelijk geïnteresseerde huurders zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, verzamelen
we een aantal persoonsgegevens.
Klein Haarlem neemt de bescherming van je privacy serieus. We ontvangen jouw
persoonlijke informatie alleen als je huurder bent in onze broedplaats, of wanneer je ons zelf
een e-mail stuurt. Deze informatie bewaren wij zorgvuldig om je zo goed mogelijk van dienst
te kunnen zijn. Als huurder ontvang je soms een interne mailing om je te informeren over
zaken die spelen in de broedplaats of wanneer er een evenement plaatsvindt van Klein
Haarlem. Uiteraard bestaat er altijd de mogelijkheid om je af te melden voor deze mailinglist,
door ons een e-mail te sturen of door je af te melden via de mailinglist.
Je kunt ons altijd een mailtje sturen en vragen welke gegevens we van je hebben. Hier zijn
we transparant in en doen we totaal niet moeilijk over. Hieronder lees je welke gegevens we
verzamelen en waarom.
Welke informatie verzamelt Klein Haarlem van je?
-Je e-mailadres (nadat je ons hebt gemaild)
-Je naam
-Je telefoonnummer
-Indien je dit hebt: een website-adres van je bedrijf
Als je bij ons gaat huren verzamelen we ook van je:
-Je bedrijfsgegevens (vestigingsadres bedrijf, KvK-nummer)
-Indien geen KvK-nummer: een rijbewijs/paspoort/ID-nummer
-Betaalgegevens
Ook houden we voor het beheer van de wachtlijst voor kantoor-ruimtes bij met daarop je
naam, e-mailadres en op welke datum je een mailtje hebt gestuurd. Zodat het een beetje
eerlijk blijft.
Bezoek aan onze website
Bij het bezoek aan de Klein Haarlem website stuurt jouw computer automatisch een aantal
gegevens naar de server (IP-adres, je browser, besturingssysteem van je computer en de
pagina die je bezoekt). Dit gebeurt trouwens bij iedere website die je bezoekt.

Beeldmateriaal
Klein Haarlem maakt tijdens evenementen foto’s en video-opnamen. De foto’s worden op de
website, Facebookpagina, en/of Youtube-kanaal van Klein Haarlem geplaatst. Soms worden
video-opnames live gestreamd en op Facebook of ons YouTube kanaal geplaatst. Je mag
ons altijd vertellen dat je niet op de foto of film wil komen, dan houden we hier rekening mee.
Als je je foto wil laten verwijderen, dan mag je ons altijd even mailen op
matya@kleinhaarlem.nl en zorgen we daarvoor.
Nieuwsbrief
We maken gebruik van e-mailprovider Mailchimp voor interne mailings. Je kunt je afmelden
voor de nieuwsbrief als je wil via een mailtje aan matya@kleinhaarlem.nl of je uitschrijven
via de nieuwsbrief die je ontvangt (link altijd onderaan de mailing).
Waar gebruikt Klein Haarlem je gegevens voor?
Voor de volgende doeleinden:
-het beheren van bijhouden van onze wachtlijst, om je te kunnen informeren wanneer er een
ruimte bij ons vrijkomt;
-het opmaken van een huurcontract als je bij ons huurt;
-voor interne mailings (als huurder);
-voor facturatie via onze boekhouder Administratiekantoor Van Gelderen (als je huurder
bent).
Gebruik door derden?
Nee, natuurlijk niet. Tenzij we je gegevens aan een derde moeten vertrekken op basis van
verplichtingen op gebied van wet- en/of regelgeving, d.w.z. dat de derde bijvoorbeeld
genoodzaakt is deze gegevens op te vragen als gevolg van een rechtszaak en/of in het
geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten. Zoals genoemd
ontvangt Administratiekantoor Van Gelderen je persoonsgegevens als je bij ons huurt voor
de facturatie.
Hoe worden mijn gegevens beveiligd?
Stichting Klein Haarlem neemt verschillende passende technische en organisatorische
maatregelen om jouw (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm
van onrechtmatige verwerking. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met
matya@kleinhaarlem.nl
Hoe lang bewaren we je gegevens?
Klein Haarlem bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerkings doeleinden
noodzakelijk is of wettelijk verplicht is. Facturen moeten bijvoorbeeld 7 jaar worden bewaard
na factuurdatum voor de Belastingdienst. Je mag altijd opvragen welke persoonsgegevens
wij van je hebben en wat we daarmee doen.
Stichting Klein Haarlem houdt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving op
elk moment wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

