
 
 
PRIVACYVERKLARING  

Poppi Drugs Museum is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals 

weergegeven in deze privacyverklaring.  

CONTACT GEGEVENS 

Kantoor adres:  

Frederik Hendrikstraat 111-115  

1052 HN Amsterdam  

+31 020 682 2660  

www.poppi.amsterdam  

info@poppi.amsterdam  

ALGEMEEN  

In deze privacyverklaring wordt uiteengezet hoe Poppi Drugs Museum (hierna 'Poppi' en 'wij' 

genoemd) alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt gebruikt en beschermt. Deze 

privacyverklaring wordt uitgegeven in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (“AVG”). Poppi doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt 

beschermd. Poppi is dan ook zo transparant mogelijk in de omgang met persoonsgegevens en dat 

willen we bereiken door middel van deze privacyverklaring.  

In deze privacyverklaring wordt uiteengezet van wie de persoonsgegevens zijn, wat het zijn en 

waarom we deze verzamelen en bewaren. Ook leest u over de wettelijke basis voor het verzamelen 

van persoonsgegevens, met wie we deze kunnen delen en hoe we deze beschermen. Mochten wij u 

vragen bepaalde informatie te verstrekken waarmee u kunt worden geïdentificeerd, dan kunt u er 

zeker van zijn dat deze alleen zal worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring.  

Deze privacyverklaring is van kracht vanaf 10 februari 2022. De meest recente versie is altijd te 

vinden op de website van Poppi. Wij raden u dan ook aan om onze websites regelmatig te 

controleren op nieuwe versies en de privacyverklaring te lezen. Het privacybeleid van Poppi is niet 

van toepassing op andere websites. Poppi raadt je aan om voor uitgebreidere informatie altijd de 

privacyverklaringen van die andere websites te lezen, ook in het geval van gelieerde partijen. Dit 

geldt ook voor onze aangesloten partner die onze kaartverkoop organiseert: Global Tickets (zie 

onder 'Derden').  

GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS  

Poppi beperkt de verwerking van persoonsgegevens tot een absoluut minimum. Voor de levering 

van bepaalde producten en diensten van het museum hebben wij echter persoonsgegevens nodig. 

Deze diensten omvatten tickets die nodig zijn om deel te nemen aan Poppi's (online) ervaringen, 

pop-ups en evenementen. De webshop vraagt ook bepaalde persoonsgegevens op; deze gegevens 

zijn nodig om de bestelde producten of diensten correct te kunnen leveren. De webshop van Poppi 

is geaccrediteerd door 'Webshop Keurmerk'.  

Er zijn ook andere gevallen waarbij verwerking van uw persoonsgegevens nodig is, bijvoorbeeld 

wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief, solliciteert naar een (vrijwilligers)baan bij het 
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museum of een aandeel in ons bedrijf koopt. Persoonsgegevens worden zo kort mogelijk bewaard, 

rekening houdend met wettelijke bewaartermijnen.  

COOKIES OF SOORTGELIJKE TECHNIEKEN DIE WE GEBRUIKEN  

De website van Poppi maakt gebruik van cookies om een goede werking van de website te 

vergemakkelijken. 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. Poppi gebruikt cookies 

met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en 

dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.  

Bij uw eerste bezoek aan onze website informeren wij u over deze cookies en vragen wij uw 

toestemming voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser 

zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder 

is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.  

GOOGLE ANALYTICS  

Poppi maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door 

Google Inc. Google Inc. kan de verzamelde informatie delen met derden indien dit wettelijk verplicht 

is of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google Analytics wordt door Poppi 

niet gebruikt om persoonsgegevens te verzamelen, met uitzondering van het IP-adres van de 

bezoeker die de website gebruikt.  

DERDEN  

Uw persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Deze gegevens 

worden in beginsel niet aan derden verstrekt, tenzij dit voor de betreffende dienst noodzakelijk is of 

wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Wij doen onze uiterste best om deze gegevens zo goed mogelijk 

te beveiligen. Met bedrijven en partners die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij 

een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 

vertrouwelijkheid van uw gegevens.  

EIGENAARSCHAP 

Wie zijn/haar gegevens aan ons verstrekt, is en blijft de eigenaar van deze gegevens. Dit betekent 

dat de eigenaar van deze gegevens toestemming heeft gegeven voor het verwerken van de 

persoonsgegevens. Het betekent ook dat de eigenaar deze toestemming kan intrekken en kan 

vragen dat zijn/haar gegevens worden verwijderd.  

HOE WE PERSOONLIJKE GEGEVENS BESCHERMEN  

Poppi neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 

tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen 

zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@poppi.amsterdam.  


