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Versie: 1.0, november 2018

Algemeen
De vereniging Noorder Kunstkring -in dit document verder afgekort tot NKK- waarvan het atelier gevestigd is aan 

de Pasteurstraat 147a te Den Helder en bij de Kamer van Koophandel bekend is onder nummer 40634264, 

respecteert de privacy van haar leden en de bezoekers van haar website http://wp.noorderkunstkring.nl.

Daarom heeft het bestuur van de NKK vanaf 2018 vanwege transparantie, duidelijkheid en de Europese privacy 

wetgeving zoals uitgewerkt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), beleid geformuleerd en 

geïmplementeerd. Dit beleid houdt onder meer in dat wij de persoonlijke informatie die ons verschaft wordt, 

vertrouwelijk behandelen. Dit document “Privacy Policy Noorder Kunstkring Den Helder” verwoordt het beleid. De 

laatste versie van het document staat op de website van de vereniging.

De verantwoordelijke voor verwerking van persoonsgegevens
De persoonsgegevens van leden worden beheerd door de secretaris (nkkdenhelder@gmail.com) van de NKK.

De website http://wp.noorderkunstkring.nl is de website van de vereniging en bevat persoonlijke informatie van 

leden en niet leden. De website wordt beheerd door de webmaster (webmstr@noorderkunstkring.nl). 

Persoonsgegevens
De NKK beheert en gebruikt gegevens van (ex)leden, Vrienden van de NKK en bestuursleden, hierna te noemen: 
geregistreerden. 

De vereniging bewaart van deze geregistreerden de volgende informatie:

 Voornaam/voornamen en achternaam

 Adresgegevens; straat, huisnummer, postcode en woonplaats

 E-mailadres

 Datum start lidmaatschap

 Indien van toepassing datum van beëindiging lidmaatschap

 

De gegevens bevinden zich in een digitale database welke beheerd wordt door de secretaris. In het atelier aan de 

Pasteurstraat 127a bevindt in de zogenaamde “rode map” een uittreksel van deze database van geregistreerden, 

te weten de namen en telefoonnummers van de (bestuur)leden. Tenslotte worden de analoge inschrijfformulieren 

van (aspirant) leden door de secretaris bewaard.

Doel en gebruik van de website van de vereniging
De website van de NKK (http://wp.noorderkunstkring.nl ) is primair een communicatieplatform voor leden en 

belangstellenden en wordt gebruikt voor het delen van informatie over activiteiten van de vereniging. Via de 

website worden er dan ook niet (doelbewust) gegevens van rechtspersonen verzameld en beheerd. 

Op de website worden onder meer redactionele documenten geplaatst. Persoonsgegevens en beeldmateriaal van 

leden en niet leden zouden daardoor op de website gepubliceerd kunnen worden. Bij inschrijving wordt (vanaf 

december 2018) via het inschrijfformulier aan het lid of Vriend van de NKK eenmalig expliciet toestemming 

gevraagd voor het maken en gebruiken van beeldmateriaal. Tenslotte zal op verzoek van een rechtspersoon de 

webmaster – bereikbaar via webmstr@noorderkunstkring.nl- persoonlijke gegevens van de site van de NKK 

verwijderen.

Rechten van geregistreerde
Een geregistreerde heeft het recht op toegang, wijziging, correctie en vergetelheid van zijn of haar gegevens. Een 

verzoek daartoe kunt u per mail (nkkdenhelder@gmail.com) indienen aan de secretaris.
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