
Privacy verklaring Mister Motley 

Hoe gaat Mister Motley met uw gegevens om? 

 

15 september 2021, Amsterdam 

Stichting Mister Motley (gevestigd en kantoorhoudende te (1054 RA) Amsterdam aan het WG-plein 
33b, hierna: “Mister Motley”) is een stichting zonder winstoogmerk.  
De stichting heeft ten doel: 
(a) om kunst bij een breed publiek (waaronder jongeren) te introduceren. 
(b) Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  

Naast online artikelen maakt Mister Motley podcasts waarin we kunstenaars interviewen over hun 
praktijk, stellen we in samenwerking met verschillende instituten uiteenlopende (les)programma’s 
samen, zijn we aanwezig op festivals en richten we een leesgroep op. In de content van Mister Motley 
is vaak een hoofdrol weggelegd voor de blik van de kunstenaar, we gaan met hen in gesprek, ze 
schrijven artikelen of maken online tentoonstellingen. Daarmee willen we de lezer inzicht geven in het 
ontstaansproces dat aan het werk ten grondslag ligt, en zo aanknopingspunten bieden om kunst te 
‘begrijpen’ en daarmee de drempel te verlagen zonder de inhoud te versimpelen. We werken met 
gevestigde en minder gevestigde, jonge en oudere kunstenaars, hebben een breed perspectief op wat 
de kunstwereld is en behelst, en maken geen onderscheid tussen outsiders en professionals. De 
stemmen die we een podium geven zijn net als de kunstenaars veelkleurig, toegankelijk en eigen. 

Al deze activiteiten komen voort uit het verlangen om zowel online als offline de verbinding tussen 
beeldende kunst uit heel Nederland en het dagelijks leven te maken, verkennen en bestendigen, in de 
hoop te laten zien hoe concreet, toegankelijk en persoonlijk de ontmoeting met hedendaagse kunst 
kan zijn. 

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens 

Wanneer u gebruikt maakt van de website van Mister Motley worden uw persoonsgegevens verwerkt. 
Dit gebeurt op verschillende manieren, voor verschillende doeleinden en Mister Motley houdt 
verschillende bewaartermijnen aan. In het onderstaande wordt onder ‘gegevens’ ook 
persoonsgegevens verstaan. Kijk hieronder welke categorie op u van toepassing is: 

• Heeft u een abonnement/account bij Mister Motley? 

Mister Motley gebruikt uw persoons- en abonnementsgegevens om u de overeengekomen diensten 
en informatie te leveren (een account en abonnement op mistermotley.nl). De contact en 
adresgegevens hebben we nodig gehad om uw account via de online dienstverlening Mollie te kunnen 
aanmaken en activeren. U heeft kunnen aangeven of u op het door u ingevulde mailadres onze 
wekelijkse nieuwsbrief wilt ontvangen. Als u dit heeft aangevinkt, krijgt u op dit mailadres onze 
wekelijkse nieuwsbrief. Verder gebruiken wij uw contact en adresgegevens nergens voor en deze 
worden ook niet doorgegeven aan derden.  

Mister Motley gebruikt uw persoons- en abonnementgegevens niet voor marketingdoeleinden. Mister 
Motley bewaart uw persoons- en abonnementgegevens tot en met twee jaar na afloop van het 
abonnement. 

 

Bij het afsluiten van een abonnement bij Mister Motley maakt u gebruik van de diensten  van 
Mollie. Uw persoonsgegevens worden door Mollie verwerkt voor de volgende doeleinden: 

https://www.mollie.com/nl/privacy


• Om betalingen te verwerken; 

• Om analyses uit te voeren voor statistische en analytische doeleinden; 

• Voor het opleiden en beoordelen van Mollie medewerkers; 

• Voor bewijsvoering (indien nodig); 

• Om ondersteuning te bieden (zoals per e-mail en telefoon via onze klantenservice); 

• Het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, bijvoorbeeld door het 
signaleren, onderzoeken, voorkomen en actief bestrijden van (pogingen tot) crimineel/illegaal 
gedrag; 

• Om als financiële instelling te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld op grond van 
de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en 
financieren van terrorisme (Wwft). 

Mollie verwerkt persoonsgegevens voor de hierboven genoemde doeleinden op basis van uw 
toestemming, voor de uitvoering van een overeenkomst, op basis van wettelijke 
verplichtingen, voor de uitvoering van taken in het algemeen belang en het nastreven van 
gerechtvaardigde belangen. Als Mollie uw persoonsgegevens wil verwerken voor andere 
doeleinden dan hierboven beschreven, zal Mollie dit alleen doen wanneer wij uw toestemming 
hebben verkregen of wanneer wij gerechtvaardigde belangen hebben, indien wettelijk vereist.  
U kunt uw toestemming aan Mollie intrekken via een verzoek tot intrekking 
naar privacy@mollie.com.  
 

• Bent u een online bezoeker van Mister Motley zonder account/abonnement? 

Als u onze website bezoekt verstrekt u gegevens aan Mister Motley zonder dat u zich daar misschien 
bewust van bent. Dit gaat bijvoorbeeld om apparaat gegevens zoals een unieke apparaat-ID, de 
versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te 
krijgen tot een dienst van Mister Motley. Maar ook gebruiksgegevens over de diensten die u gebruikt 
waaronder het tijdstip, de duur van het gebruik en de inhoud van de dienst. Daarnaast worden voor 
zover deze aan Mister Motley worden doorgegeven ook locatiegegevens afkomstig van uw mobiele 
apparaat of gegevens afgeleid van uw IP-adres gebruikt. De bewaartermijn van de online gegevens 
bedraagt veertien maanden. Deze gegevens gebruikt Mister Motley om een waarheidsgetrouwe 
inschatting te kunnen maken van haar lezerspubliek en bereik. Deze individuele gegevens worden 
niet gedeeld met derden.  

• Bent u een adverteerder bij Mister Motley? 

Mister Motley gebruikt de door u verstrekte gegevens om uitvoering te geven aan de met u gesloten 
overeenkomsten en om u de overeengekomen diensten, producten en informatie te leveren. Deze 
gegevens worden niet met derden gedeeld en nergens anders voor gebruikt dan de met u gesloten 
overeenkomst. Uw gegevens worden tot maximaal zeven jaar bewaard na afloop van de 
overeenkomst. 

• U ontvangt een nieuwsbrief van Mister motley? 

Mister Motley gebruikt met uw toestemming uw e-mailadres om een generieke of gepersonaliseerde 
nieuwsbrief te kunnen toezenden. Wij kunnen hierbij meten in hoeverre de nieuwsbrieven geopend 
worden. U kunt zich uitschrijven via de knop ‘afmelden’.  

Bijzondere persoonsgegevens 
De website van Mister Motley heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers jonger 
dan 16 jaar. Mister Motley kan echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Als u er van 
overtuigd bent dat Mister Motley zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heeft 
verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via redactie@mistermotley.nl zodat deze 
informatie kan worden verwijderd.  

Beveiliging gegevens 
Mister Motley maakt gebruik van veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte 
gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Uw 

mailto:privacy@mollie.com


persoonlijke gegevens worden bewaard op een beveiligde server. Indien er aanwijzingen zijn van 
misbruik neemt u dan contact met ons op via redactie@mistermotley.nl 

Gebruik van cookies 
De website van Mister Motley maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein 
bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde 
schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om het inloggen op onze website te 
vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via 
uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten. 
 
Wij plaatsen verder cookies op uw computer om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak 
te zien krijgt en om het aantal keren dat een advertentie wordt weergegeven te registreren. Deze 
cookies zijn niet verbonden aan een profiel over u. 
 
U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie 
hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te 
identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u 
een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. 
Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg 
hiervoor de handleiding van uw browser. 
 
Vragen of klachten? 
Voor vragen of klachten over uw gegevens en de bescherming van uw privacy kunt u contact 
opnemen met de redactie van Mister Motley via redactie@mistermotley.nl . U heeft ook het recht een 
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 


