PRIVACYVERKLARING VAN DE VISHAL
Inleiding
De Vishal neemt de privacy van persoonsgegevens serieus en gaat zorgvuldig om met deze gegevens. Uw
persoonsgegevens zullen nooit aan derden worden verkocht en/of verstrekt. De Vishal verwerkt persoonsgegevens
alleen voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren of te verwijderen.
Een verzoek kunt u per mail sturen naar info@devishal.nl of schriftelijk naar De Vishal, Grote Markt 20, 2011 RD
Haarlem.
Van welke personen houdt De Vishal gegevens bij?
Allereerst zijn er de kunstenaarsleden, verder de vrienden, de vrijwilligers, de medewerkers, belangstellenden en tot
slot de bestuursleden.
Welke persoonsgegevens verzamelt De Vishal?
De Vishal verzamelt en verwerkt alleen die gegevens die door u persoonlijk zijn verstrekt dan wel gegevens die
noodzakelijk zijn voor het werk van De Vishal; dat kunnen dus zijn: voor- en achternaam, geboortedatum en -plaats,
mailadres, telefoonnummer(s), huisadres, bankrekeningnummer, contributiebedrag of ledenbijdrage. De
persoonsgegevens die worden bijgehouden, verschillen per groep; dus niet voor alle genoemde personen worden de
hiervoor genoemde gegevens bijgehouden, omdat ’t voor het desbetreffende doel niet noodzakelijk is.
Voor welk doel worden de persoonsgegevens bijgehouden?
Heel in het algemeen voor het goed reilen en zeilen van De Vishal.
Meer specifiek (echter niet uitputtend) voor het informeren over de activiteiten van De Vishal, zoals het versturen van
uitnodigingen voor tentoonstellingen en andere kunst gerelateerde activiteiten, het verspreiden van nieuwsbrieven,
voor de vrijwilligers het opstellen van het rooster baliediensten, het innen van contributiebedragen en ledenbijdragen
en het oproepen van de leden voor de Algemene Ledenvergadering.
Hoe worden uw persoonsgegevens bijgehouden?
De Vishal werkt met een aantal partijen waarmee een, in overeenstemming met de AVG opgestelde, zogenaamde
verwerkingsovereenkomst is aangegaan. Deze overeenkomsten zijn voor De Vishal noodzakelijk voor het voeren van
een goede administratie.
Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
Uw gegevens worden bewaard tot het moment dat uzelf aangeeft dat de verstrekte gegevens, al dan niet geheel,
moeten worden verwijderd. Uw gegevens kunnen ook ambtshalve worden verwijderd als toegestuurde post
(schriftelijk of per mail) niet meer bezorgd kan worden en in geval van overlijden.
Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?
Alleen de daartoe gemachtigde personen hebben toegang tot uw persoonsgegevens; de gemachtigde personen
hebben alleen toegang met een gebruikersnaam en wachtwoord die beide uitsluitend aan hen bekend gemaakt zijn.
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