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Privacyverklaring 
 
In deze Privacyverklaring beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u 
verwerken, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader 
aan u toekomen. 
Olense Kunstkring OK2000 neemt uw privacy ernstig en behandelt uw gegevens 
daarom uiterst zorgvuldig. Voorop staat dat de Kunstvereniging zich in alle gevallen 
houdt aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
   
SOORT PERSOONSGEGEVENS 
 
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de 
toepasselijke wet- en regelgeving. Het betreft de volgende gegevens: 
 

- Uitnodigingen per post: naam, adres, pc/woonplaats, e-mailadres 
- Leden: naam, adres, pc/woonplaats, telefoonnummer/gsm/smartphone, e-

mailadres, website. 
 
DOEL VERWERKING PERSOONSGEGEVENS 
 
Kunstvereniging OK2000 gebruikt uw persoonsgegevens om: 
 

- Eventueel nieuwsbrief en andere aankondigingen van de Kunstvereniging te 
kunnen sturen. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd 
aan de ledenlijst. 

- De uitnodigingen voor tentoonstellingen van Kunstvereniging OK2000 per post 
te kunnen toesturen. Je kunt deze stopzetten door een bericht te sturen aan 
Rene.Jaques@telenet.be. Uw gegevens worden dan geheel verwijderd uit het 
bestand. 

 



BEWAREN GEGEVENS 
 
Kunstvereniging OK2000 bewaart gegevens niet langer dan voor de 
verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. 
 
INZAGE EN WIJZIGEN VAN UW GEGEVENS 
 
Wanneer u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van hebben 
opgeslagen kunt u altijd contact met mij opnemen. U heeft de volgende rechten: 
 

- Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee 
doen. 

- Inzage in en het kunnen opvragen van de precieze persoonsgegevens die we 
van u hebben. 

- Het laten corrigeren van fouten en het kunnen aanpassen van uw 
persoonsgegevens. 

- Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens. 
- Het intrekken van toestemming voor het gebruiken en bewerken van uw 

persoonsgegevens. 
 
WIJZIGEN 
 
We kunnen dit Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen en zullen de leden tijdig 
op hoogte stellen. 
 
Deze Privacyverklaring wordt op de website van OK2000 geplaatst. 
 
CONTACTGEGEVENS 
 
Kunstvereniging OK2000 
Zurkelberg 19 
2250 Olen 
0472 53 19 78  /  014 21 68 03 
Rene.Jaques@telenet.be 
 
Datum van deze verklaring: 22 augustus 2018 
 


