Flierefluiter Kunst
Privacyverklaring
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Flierefluiter Kunst is een organisatie (Stichting in oprichting) die bestaat uit 3
kunstliefhebbers die zich hebben verenigd met de bedoeling kunstenaars de
kans te geven hun werk te exposeren en te verkopen op een door haar te
organiseren kunstmarkt.
Ten behoeve van de realisering van deze doelstelling verzamelt de organisatie
via inschrijfformulieren gegevens over de kunstenaars die aan de kunstmarkt
deelnemen.
Deze gegevens bestaan uit:
a. Naam, adres, email, telefoonnummer, adres website, en, indien de
inschrijving is geaccepteerd, bankgegevens.
b. Foto’s van door de kunstenaar gemaakte werken.
Ten behoeve van reclamedoeleinden en wervingsactiviteiten wordt ook een
gegevensbestand bijgehouden van verenigingen, stichtingen, organisaties en
privépersonen die potentiële deelnemers aan de kunstmarkt zouden kunnen
aanleveren.
Deze gegevens bestaan uitsluitend uit:
naam, adres, telefoonnummer, email, adres website van de organisaties en
dezelfde gegevens van personen.
De onder 2 t/m 5 genoemde bestanden bevinden zich op een beveiligde
computer van een van de leden van de organisatie.
De bestanden onder 2 en 3 worden uitsluitend gebruik ten behoeve van de
afwikkeling van de kunstmarkt in enig jaar. Zij worden daarna slechts bewaard
met toestemming van de kunstenaar voor gebruik in een volgend jaar.
De bestanden onder 4 en 5 worden uitsluitend gebruikt voor wervingsdoeleinden
en voor het maken van reclame over de kunstmarkt. Voor zover er gegevens
over personen instaan, zijn die uitsluitend met toestemming van die personen
opgeslagen.
Geen van de gegevens uit de bestanden wordt doorgegeven aan andere
instanties, tenzij de organisatie daartoe wordt gedwongen op grond van
wettelijke verplichtingen.
De onder 3b bedoelde fotobestanden kunnen gebruikt worden als illustratie van
de website en andere sociale media van de Flierefluiter in het jaar van
deelname en het daarop volgend jaar ter promotie van de kunstmarkt.
Iedereen die in één van de boven bedoelde bestanden voorkomt, kan inzage
vragen in zijn gegevens en deze gegevens wijzigen of laten verwijderen.
Klachten over de behandeling van de persoonsgegevens kunnen worden gericht
aan info@flierefluiter.nl t.n.v. Organisatie Kunstmarkt. Als de organisatie naar
uw mening de klachten niet op de juiste manier heeft behandeld, kunt u een
klacht deponeren bij de Autoriteit voor de Persoonsgegevens.

