
Privacy Statement & Cookieverklaring 
 
Uw persoonlijke gegevens worden door het Architectuurcentrum Nijmegen (ACN) zorgvuldig 
behandeld en beveiligd. Als verwerkingsverantwoordelijke houden wij ons als vanzelfsprekend aan de 
wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de daaruit voortvloeiende regelgeving. 
Dit betekent onder meer dat wij uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en gepaste 
technische en organisatorische maatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen. 
 
Contactgegevens 
Spoorstraat 268 
6511 AH Nijmegen 
+31 6 11620217 
https://www.architectuurcentrumnijmegen.nl/ 
 
Soorten gegevens 
Voor de uitvoering van onze diensten verzamelen en verwerken we persoonsgegevens die u direct of 
indirect aan ons bekend maakt. We verzamelen uw persoonsgegevens op de volgende wijzen: 

• Als u onze website bezoekt: hierbij verwerken we met behulp van cookies informatie over uw 
gebruik van de website (zoals de pagina’s die u bezoekt en de advertenties die u op die pagina’s 
aanklikt). Zie voor meer informatie over het gebruik van cookies onze cookieverklaring. 

• Als u zich inschrijft voor een nieuwsbrief: hierbij verwerken we de persoonsgegevens die u zelf 
aan ons verstrekt en die nodig zijn voor de levering van de nieuwsbrief (zoals naam en e-
mailadres). 

• Als u anderszins gebruik maakt van de diensten het ACN, kan u worden gevraagd 
persoonsgegevens te verstrekken. Dat is bijvoorbeeld het geval als u deelneemt aan een 
bijeenkomst die het ACN organiseert. 

 
Doeleinden 
Het ACN gebruikt uw gegevens voor verschillende doeleinden. Op basis van het gerechtvaardigd 
belang, namelijk relatiebeheer, marketing en verkoop. 
 
Soms vraagt het ACN uw toestemming om gegevens te verwerken, bijvoorbeeld bij cookies. Deze 
toestemming kunt u te allen tijde intrekken, dit heeft echter geen terugwerkende kracht. 
 
Wanneer u in het geheel geen informatie wenst te ontvangen over producten en/of diensten, dan kunt 
u bezwaar hier tegen maken. Neemt u hiervoor contact op met het ACN via 
info@architectuurcentrumnijmegen.nl 
 
E-mail 
Uw e-mailadres wordt voor het toesturen van informatie alleen gebruikt door ons indien u daarvoor 
toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de 
afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht (nieuwsbrief). 
 
Alleen als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, kunnen wij u via e-mail informatie en 
aanbiedingen van derden toesturen over hun producten en diensten. Dergelijke informatie en 
aanbiedingen zullen altijd worden verstuurd vanuit het ACN. 
 
Veiligheidsbeleid 
We maken gebruik van veiligheidsprocedures en gepaste technische en organisatorische maatregelen 
voor de bescherming van uw verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden 
toegang krijgen tot uw gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde servers. 
 
Wij hosten alle verzamelde en verwerkte data in de Europese Economische Ruimte. Echter, als een 
bewerker of onderaannemer van ons buiten de Europese Economische Ruimte is gevestigd, nemen 
we als verwerkingsverantwoordelijke alle nodige maatregelen om de beveiliging van de gegevens van 
onze klanten te garanderen. 
 
 
 



Bewaartermijn 
Wij voeren jaarlijks een schoning uit van de klant- en gegevensbestanden. De persoonsgegevens 
worden opgeslagen en gebruikt voor een periode in overeenstemming met de geldende wetgeving en 
doelstellingen. 
 
Gebruik van cookies 
Op onze websites maken we bij het aanbieden van onze diensten gebruik van cookies. Uitgebreide 
informatie over het gebruik van cookies vindt u in onze cookieverklaring. 
 
Uw rechten 
U heeft te allen tijde zelf de keuze of u uw persoonsgegevens wilt invoeren of niet. U heeft het recht 
op inzage, correctie, verwijdering, beperking, bezwaar en overdracht van uw persoonsgegevens, 
conform de geldende regelgeving. Een verzoek hiertoe kunt u sturen naar 
info@architectuurcentrumnijmegen.nl. We reageren zo snel mogelijk (en zeker binnen vier weken) op 
uw verzoek. Wij kunnen u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Daarnaast heeft u altijd het 
recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Andere websites 
Op de sites van Het ACN kunnen links staan naar andere websites. Het ACN kan echter geen 
verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens, tenzij 
het een website van Het ACN zelf is. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site 
die wordt bezocht. 
 
Vragen 
Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met Het ACN via het e-
mailadres info@architectuurcentumnijmegen.nl 
 
Wijzigingen 
Het ACN behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Bekijk 
daarom regelmatig het Privacy Statement voor eventuele aanpassingen. 
 
 
Nijmegen, 25 mei 2018 
   
 
  

mailto:info@architectuurcentumnijmegen.nl


Cookieverklaring ACN 
 
Cookies die wij gebruiken 
Het Architectuurcentrum Nijmegen gebruikt functionele, analytische, en tracking cookies. Een cookie 
is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser 
van uw computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat 
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de 
website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw 
surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 
 
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies 
meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw 
browser verwijderen. 
 
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of 
de sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht: 
 
Cookie: Google Analytics 
Naam: _utma 
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem) 
Bewaartermijn: 2 jaar 
 
Cookie: Google Analytics 
Naam: _utmb 
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem) 
Bewaartermijn: 30 minuten 
 
Cookie: Google Analytics 
Naam:_utmc 
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem) 
Bewaartermijn: tot sluiten van de browser 
 
Cookie: Google Analytics 
Naam: _utmz 
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem) 
Bewaartermijn: 6 maanden 
 
Cookie: Google Analytics 
Naam: _ga 
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem) 
Bewaartermijn: 2 jaar 
 
Cookie: Google Adwords 
Naam: NID, HSID, SSID, APISID, SAPISID 
Functie: Cookie dat inzichtelijk maakt welke door Google Adwords ingezette media effectief is. 
Bewaartermijn: 1 jaar 
 
 
Nijmegen, 25 mei 2018 
 


