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Privacyverklaring Kunstenaarsvereniging Texel 

De Texelse kunstenaarsvereniging Zout, hierna te noemen de vereniging, is verantwoordelijk voor de 

verwerking van de persoonsgegevens van de leden en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid 

betrachten en de regels die voor verenigingen voortvloeien uit de AVG naleven.  

Welke persoonsgegevens verwerkt de vereniging? 

De vereniging verwerkt de persoonsgegevens van de leden en eventuele exposanten die geen lid zijn 

en vrienden van de vereniging. Het betreft hierbij contactgegevens zoals naam, voornaam, 

voorletters, adres, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekening nummer.  

Voor welke doeleinden en op welke grondslag verwerkt de persoonsgegevens? 

De vereniging verwerkt persoonsgegevens van leden in het kader van het lidmaatschap van de leden 

en heeft daarmee een gerechtvaardigd belang voor de verwerking. 

De vereniging gebruikt de persoonsgegevens ten behoeve van het communiceren met de leden, voor 

het factureren en innen van de lidmaatschapsgelden, voor het organiseren van exposities en 

atelierroutes van de leden en voor het verzenden van nieuwsbrieven en informatie. 

De vereniging gebruikt de persoonsgegevens van de leden voorts ten behoeve van het bevorderen 

van de onderlinge communicatie en informatie uitwisseling tussen de leden en het faciliteren en 

bevorderen van de gezamenlijke belangen van de leden. 

De persoonsgegevens van de leden worden bewaard en verwerkt in hard copy vorm en in een 

digitaal dossier op de systemen van de bestuursleden. De penningmeester verwerkt als enige de 

bankrekening nummers van de leden ten behoeve van de facturatie en inning van 

lidmaatschapsgelden.   

Op de website van de vereniging worden de naam en voornaam van de leden vermeld met naar 

keuze van de leden emailadres, website naam, telefoonnummer en eventueel de atelier locatie. 

Het gerechtvaardigd belang daartoe is de vindbaarheid van de leden voor potentiële 

atelierbezoekers, kunstkopers, galeriehouders of andere belangstellenden, zodat deze in contact 

kunnen treden met de leden voor het bekijken, aankopen of exposeren van kunstwerken of het 

verstrekken van opdrachten. 

Op de website van de vereniging worden foto’s en video’s van evenementen van de vereniging 

geplaatst, foto’s van kunstwerken van de leden en foto’s van de leden zelf bij die evenementen. 

Leden kunnen bezwaar maken bij de website beheerder over het plaatsen van persoonlijke foto’s. 

Hoe lang bewaart de vereniging persoonsgegevens? 

De vereniging bewaart persoonsgegevens van de leden gedurende de duur van het lidmaatschap van 

de betreffende leden en gedurende een periode van 2 jaar daarna voor administratieve doeleinden 

en 7 jaar voor fiscale doeleinden. De persoonsgegevens van ex leden worden na beëindiging van het 

lidmaatschap niet meer op de website vermeld. 

Met wie deelt de verenging aan haar verstrekte persoonsgegevens?  

Een hard copy van het leden bestand van de vereniging kan aan de leden worden verstrekt. Het 

gerechtvaardigd belang daartoe is bevordering van de netwerkfunctie van het lidmaatschap. 
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De email adressen en namen van leden kunnen worden gedeeld in e-mails aan de leden of 

organisatoren van exposities en andere derden met wie De vereniging activiteiten ten behoeve van 

de betreffende leden organiseert. 

Persoonsgegevens kunnen voorts worden opgenomen in communicatiemiddelen van de verenging of 

derden omtrent exposities of open atelier activiteiten van leden. 

De vereniging kan gehouden zijn persoonsgegevens als naam en woonplaats door te geven aan 

subsidieverleners in het kader van subsidieverlening. 

Facturatie en betalingsgegevens worden doorgegeven aan de externe partij die de financiële 

administratie van de verenging verricht, indien daarvan sprake is. Met deze partij zal de verenging 

een verwerkersovereenkomst sluiten.  

De vereniging verstrekt de aan haar verstrekte gegevens verder niet aan derden, tenzij op grond van 

geldende wet- en regelgeving een verplichting bestaat bepaalde gegevens te verstrekken.  

Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd? 

De website beheerder van de verenging heeft passende technische en organisatorische 

veiligheidsmaatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en 

ongeoorloofde toegang door derden.     

Wat zijn de rechten van de leden ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens door de 

vereniging? 

Leden hebben de volgende rechten: 

a. Het recht op inzage in hun persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.  
b. Het recht op rectificatie van hun persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn. 
c. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen - het recht 

op beperking van de verwerking van hun persoonsgegevens. 
d. In bepaalde gevallen: het recht om hun persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op 

vergetelheid’). 
e. Het recht om hun persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal 

leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.  
 

Meer informatie over deze rechten en de uitoefening daarvan is te vinden in de artikelen 15 tot en 

met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

Leden kunnen hun rechten uitoefenen door contact op te nemen met de secretaris van het bestuur.  

Wijzigingen 

In geval van wijziging van de regelgeving zal deze verklaring worden aangepast. 
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