PRIVACYVERKLARING
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en
met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Dit document betreft een eerste
versie en deze kan nog wijzigen door voortschrijdende inzichten.
Bijgewerkt op: 24 juni 2018
Privacybeleid Vereniging van Botanisch Kunstenaars Nederland
De Vereniging van Botanisch Kunstenaars Nederland is een Vereniging zonder winstoogmerk, van en
voor de leden. Daarbij verwerken wij persoonsgegevens en in sommige gevallen werken wij daarbij
samen met andere organisaties of bedrijven.
Gebruik van persoonsgegevens
Wij vinden het van groot belang om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens, en beperken ons
tot het verzamelen van alleen die gegevens die nodig zijn voor een goede serviceverlening.
Na inschrijving als lid van de Vereniging gebruiken we bijvoorbeeld uw mailadres om u op de hoogte
te houden van de verschillende activiteiten binnen de Vereniging en uw postadres voor het toesturen
van een kerstkaart. Van ontvangen betalingen zijn persoonsgegevens terug te vinden in de
bankafschriften.
Persoonsgegevens
Afhankelijk van de dienst, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
Naam
E-mailadres
NAW-gegevens
Geboortedatum en -plaats
Telefoonnummer
Naam rekeninghouder
IBAN
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:
- Om uw inschrijving voor ons lidmaatschap, tentoonstelling of activiteit te verwerken;
- Om u te uit te nodigen en/of te informeren over verenigingsactiviteiten;
- Voor de verwerking van betalingen van contributie, of voor specifieke activiteiten;
- Om een ledenlijst samen te stellen ter verspreiding onder de leden ter bevordering van het
onderlinge contact;
- Om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische
nieuwsbrieven;
- Om Botanische kunst te promoten door middel van verkoop botanische producten (o.a.
kaarten, L-mappen en boeken), en artikelen in tijdschriften/kranten waarbij ten allen tijde de
naam van de kunstenaar wordt vermeld;
- Naamsvermelding van kunstenaars in het portfolio op de website (overige gegevens worden
door de kunstenaar zelf aangedragen);
- Om uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan.
VERENIGING VAN BOTANISCH KUNSTENAARS NEDERLAND
Secretariaat: Eurokade 10, 1060 RZ Amsterdam, e-mail: secretaris@botanischkunstenaarsnederland.nl
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Minderjarigen
De Vereniging verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan
16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.
Verstrekking aan derden
Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor een
goede serviceverlening, of voor promotiedoeleinden. Zo verkopen we kaarten met naamsvermelding
van de kunstenaars op de achterzijde en geven we uw gegevens door aan de postbezorger om uw
kerstkaart bij u te bezorgen.
Ook maken wij gebruik van Mailchimp voor het uitsturen van onze nieuwsbrief. Uitschrijving kan
middels een opt-out in elke nieuwsbrief of het indienen van een verzoek hiertoe. Het privacybeleid
van Mailchimp is te vinden op deze pagina: https://mailchimp.com/legal/privacy/
Tijdens de organisatie van een tentoonstelling worden gegevens van de deelnemers gedeeld met de
expositielocatie. Iedere locatie heeft een eigen werkwijze, welke gegevens gedeeld worden is hiervan
afhankelijk. Worden de uitnodigingen en bruikleenovereenkomsten bijvoorbeeld per mail of per post
uitgestuurd. De Vereniging streeft ernaar om alleen die gegevens te verstrekken die nodig zijn voor in
goede banen leiden van de organisatie van de expositie. Met de expositielocatie zal een
overeenkomst worden aangegaan hoe deze gegevens gebruikt mogen worden. Ook komen wij hierin
overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit
wettelijk verplicht is.
Beveiligen en bewaren
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende
maatregelen genomen;
- Alle personen die namens de Vereniging van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn
gehouden aan geheimhouding daarvan.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op de systemen;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
- Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze
website zijn verbonden. Raadpleeg de privacyverklaring van de desbetreffende site voor informatie
over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
De Vereniging behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid.
Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Door het document regelmatig te
raadplegen, blijft u op de hoogte van de wijzigingen. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder
toestemming voor andere doeleinden.
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Inzage en wijzigen van uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u
verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een
andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe,
dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond
van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 24 juni 2018.
Contactgegevens
Vereniging van Botanisch Kunstenaars Nederland
Adres secretariaat: Eurokade 10, 1060 RZ Amsterdam
E-mail: mailto:info@botanischkunstenaarsnederland.nl
KvK nr: 28110211
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