Privacy verklaring Amateurspalet
Versie: 4.0 - 25 november 2018
Vereniging voor beeldende kunst Amateurspalet, kortweg Amateurspalet, gevestigd aan
Daniël Catterwijckstraat 4, 2282 HM Rijswijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Doel en grondslag verwerken persoonsgegevens
Amateurspalet verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Lidmaatschap van de vereniging
Leden kunnen zich via het invullen van een inschrijfformulier op de website of op papier
aanmelden als lid. Bij aanmelding vragen wij: naam, geslacht, adres, telefoon, e mailadres,
geboortedatum en inschrijfdatum.
• Lessen, tentoonstellingen, evenementen
Van leden die lessen gaan volgen, noteren wij welke les of lessen dat zijn. De leslijsten met naam
en e mailadres worden verstrekt aan de groepsvertegenwoordiger en docent. Bij
tentoonstellingen worden de gegevens van de werken (naam, jaar waarin werk is gemaakt,
afmetingen en techniek) genoteerd. Bij evenementen de naam.
• Docenten
Docenten geven les bij Amateurspalet. Voor de betalingen en wettelijke verplichting om
gegevens te verstrekken aan de belastingdienst verwerkt Amateurspalet: naam, adresgegevens,
telefoon, e mail adres, geboortedatum, banknummer en burgerservicenummer.
• Sollicitanten
Sollicitanten verstrekken persoons- en loopbaangegevens om in aanmerking te komen voor
vacatures.
• Financiële administratie
Voor het lidmaatschap en de lessen ontvangt elk lid halfjaarlijks een factuur, waarvoor naam,
adres en e mailadres nodig zijn.
• Archivering
Voor de beschrijving van de historie van de vereniging legt de vereniging op het einde van het
jaar een lijst met namen van leden en docenten aan. Het archief van Amateurspalet wordt
periodiek overgedragen aan het archief van de gemeente Rijswijk, die het in bewaring neemt
overeenkomstig de archiefwet.
• Publicaties
Amateurspalet publiceert In de nieuwsbrief en op de website foto’s van deelnemers en van de
schilderijen, tekeningen en beelden die ze gemaakt hebben. In voorkomende gevallen wordt ook
de naam van de persoon gepubliceerd. De vereniging zal van te voren toestemming vragen aan
de personen voor een eventuele publicatie in de nieuwsbrief of op de website.
• Externe relaties. Personen, zoals beoordelaars van werk, waar Amateurspalet mee samenwerkt.
Van deze personen zijn naam en contactgegevens bekend.

Verwerking en bewerking van persoonsgegevens
Amateurspalet verwerkt de gegevens voor haar eigen doeleinden. Zij maakt bij de verwerking van de
financiële administratie (de boekhouding) gebruik van een online boekhoudprogramma van derden
(verwerkers).
Amateurspalet verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig
is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze
opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van
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beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Amateurspalet blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Amateurspalet neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van Amateurspalet) tussen zit.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Amateurspalet maakt geen gebruik van cookies op de website, amateurspalet.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien of te corrigeren. U heeft ook het recht om uw
gegevens te verwijderen en eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Amateurspalet voor zover
die niet of niet meer nodig zijn voor het lidmaatschap of het volgen van lessen. U kunt een verzoek
tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
het bestuur (bestuur@amateurspalet.nl).

Persoonsgegevens bewaren
Amateurspalet bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen
voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Tabel 1: Bewaartermijn persoonsgegevens

Doel
Lidmaatschap
Lessen
Evenementen1
Docenten
Sollicitanten
Externe relaties
Financiële
administratie
Archivering
Publicaties

Bewaartermijn
Tot 7 jaar na opzegging
Tot 7 jaar na opzegging
Tot een jaar na afloop van het evenement
7 jaar
Tot 1 maand na afloop sollicitatieprocedure, tenzij kandidaat toestemming
geeft voor het bewaren tot maximaal 5 jaar na het eerste contact.
Tot 5 jaar na laatste contact
7 jaar
Archiefwet2
Nieuwsbrief conform Archiefwet. Website foto’s 5 jaar na eerste publicatie
op website.

Klacht
Amateurspalet wil u wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
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Tentoonstellingen, buitenschilderdag, buitenschildercursus, workshops, enz.
Archivering vindt plaats via gemeentelijk archief.
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Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Amateurspalet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact op met het bestuur.

Wijzigingen
Amateurspalet kan de privacyverklaring veranderen en zal die dan publiceren op de website van de
vereniging.

Contactgegevens:
Atelier: Daniël Catterwijckstraat 4, 2282 HM Rijswijk
Postadres: Arentsbrughlaan 100, 2275 TV Voorburg
Telefoon atelier: +31703901429
Website: www.amateurspalet.nl
E mail: bestuur@amateurspalet.nl
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