
 
 
 
 

PRIVACYVERKLARING 
 

Met deze privacyverklaring wil Stichting Koninklijk Paleis Amsterdam u informeren over de 
verwerking van de persoonsgegevens van uw kind met betrekking tot de Kinderjury van de 
Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst 2020. Wij vragen u uw handtekening op de 
inzending van uw kind te zetten als uw kind meedoet aan de Kinderjury, voordat hij of zij deze 
aan het eind van de tentoonstelling inlevert. 
 
De deelnemende kinderen maken kans op een prijs. Wij verwerken met uw toestemming de 
naam, leeftijd en het  e-mailadres van uw kind om contact met uw kind op te nemen als uit de 
loting blijkt dat hij of zij de winnaar is. Wilt u uw toestemming intrekken, neemt u dan contact 
op met Stichting Koninklijk Paleis Amsterdam via info@dkh.nl. Stichting Koninklijk Paleis 
Amsterdam heeft bij de verwerking van deze gegevens tevens een redelijk belang in het kader 
van de correcte toekenning van de prijs die verbonden is aan deelname aan de Kinderjury. 
Voorts kunnen de persoonsgegevens van uw kind worden verwerkt indien dit nodig is voor 
enige wettelijke verplichting in relatie tot de toekenning van de prijs die verbonden is aan 
deelname aan de Kinderjury. 
 
We bewaren uw gegevens totdat de prijs is toegekend en de winnaar daarvan op de hoogte is 
gebracht. Dit zal in beginsel maximaal vier maanden in beslag nemen, waarna de 
persoonsgegevens van de deelnemers worden verwijderd. Heeft uw kind niet gewonnen, dan 
wordt het kaartje met zijn of haar persoonsgegevens direct na de loting vernietigd. Verder 
worden de persoonsgegevens van uw kind niet met derden gedeeld en niet publiek gemaakt of 
voor andere doeleinden gebruikt. 
 
U heeft recht op (kosteloze) inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking 
of verwijdering van de persoonsgegevens van uw kind te vragen en daarnaast kunt u vragen om 
overdracht van deze gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van u deze 
gegevens. Uw verzoek rondom privacy kunt u doorgeven aan info@dkh.nl. Ook voor andere 
vragen met betrekking tot privacy kunt u hier terecht. 
 


