Privacyverklaring Stichting KunstaanZ
De Stichting KunstaanZ verwerkt persoonsgegevens van drie doelgroepen.
De doelgroepen en de te verwerken persoonsgegevens zijn:
1. De Belangstellenden: personen die vrijwillig persoonsgegevens aan KunstaanZ ter
beschikking stellen om op de hoogte te worden gehouden van tentoonstellingen
van KunstaanZ.
KunstaanZ verwerkt van deze doelgroep de naam en het emailadres;
2. De Relaties: personen waarvan KunstaanZ actief persoonsgegevens verzamelt om
de personen te kunnen benaderen ten aanzien van huidige en toekomstige
tentoonstellingen, en het functioneren van de Stichting KunstaanZ. Het betreft
onder anderen kunstenaars, persmedewerkers en gemeenteraadsleden.
KunstaanZ verwerkt van deze doelgroep de naam, de functie, het emailadres, het
adres en telefoonnummer(s);
3. De Vrijwilligers: personen die meewerken om de doelstellingen van KunstaanZ te
realiseren, en vrijwillig persoonsgegevens aan KunstaanZ ter beschikking stellen
om bereikbaar en inzetbaar te zijn voor werkzaamheden.
KunstaanZ verwerkt van deze doelgroep de naam, het emailadres, het adres,
telefoonnummer(s) en de data van beschikbaarheid voor werkzaamheden.
KunstaanZ :






verstrekt geen van deze gegevens aan derden. Indien een derde één van de
genoemde doelgroepen wil benaderen, geschiedt de distributie van informatie
uitsluitend door KunstaanZ.
verzorgt haar eigen mailingen en stelt daarvoor geen persoonsgegevens ter
beschikking aan derden.
genereert geen inkomsten uit reclame en gebruikt daarvoor geen
persoonsgegevens.
verzamelt geen persoonsgegevens tijdens het bezoek aan onze website.

Alle persoonsgegevens zijn :



toegankelijk voor alle bestuursleden.
op basis van ‘need-to-know’ toegankelijk voor vrijwilligers.

Personen die onder één of meer van onze doelgroepen vallen hebben de volgende
rechten :




Het opvragen van de door KunstaanZ vastgelegde persoonsgegevens;
Het laten verwijderen van de door KunstaanZ vastgelegde persoonsgegevens;
Het laten doorsturen van de door KunstaanZ vastgelegde persoonsgegevens naar
derden.

Om van genoemde rechten gebruik te maken neemt men contact op met KunstaanZ via
emailadres info@kunstaanz.nl. Om te voorkomen dat onbevoegden bij KunstaanZ
informatie opvragen stuurt KunstaanZ inhoudelijke reacties uitsluitend aan het mailadres
dat door KunstaanZ van de aanvrager is geregistreerd.
Voor klachten over de manier waarop KunstaanZ met persoonsgegevens omgaat kunt u
terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
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