GHK PRIVACY PROTOCOL 2018
Stichting Kunstpromotie Groene H/Art, Nieuwkoop

INLEIDING
Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in
werking getreden. Deze is van toepassing op alle organisaties die gegevens van personen
(persoonsgegevens) in een bestand bewaren, dus ook op de Stichting Kunstpromotie Groene
H/Art (hierna: stichting of GHK).
Dit Privacy Protocol beschrijft de persoonsgegevens die door GHK worden verzameld en het
gebruik dat daarvan wordt gemaakt en/of kan worden gemaakt. Tevens wordt aangegeven in
hoeverre de privacy van deze gegevens wordt gewaarborgd.
ALGEMEEN
GHK houdt registraties, waarin persoonsgegevens zijn verwerkt, bij van hen die deelnemen,
hebben deelgenomen c.q. hebben aangegeven belangstelling te hebben in toekomstige deelname,
aan de door de stichting georganiseerde kunstactiviteiten, of op andere wijze in contact treden met
onze stichting.
Het betreft in het bijzonder de door de stichting georganiseerde kunstcompetities en
kunstexposities: de Groene Hart Kunstprijs voor Professionals, de Groene Hart Kunstprijs voor
Amateurs en de Groene Hart Kunstprijs voor de Jeugd (hierna: Groene Hart Kunstprijzen). Het
betreft ook de aan de Groene Hart Kunstprijzen verbonden Publieksprijzen (Bezoekers
Publieksprijs en Online Publieksprijs).
De registraties hebben allereerst als doel kunstenaars te kunnen uitnodigingen voor deelname aan
de door de stichting georganiseerde Groene Hart Kunstprijs- kunstcompetities. Daarna, om
gerichte informatie te kunnen vastleggen van die kunstenaars die aan de kunstcompetities
deelnemen.
De opname van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de inschrijving door c.q.
deelnameovereenkomst met de kunstenaar, op eigen aanmelding door de kunstenaar en op basis
van door de stichting uit openbare informatie - zoals van kunstkringen, kunstenaarsverenigingen,
kunstgaleries, e.d. – verkregen gegevens over kunstenaars.
GHK kent 2 soorten registraties:
I.
De Inschrijfadministratie
II.
De Algemene E-mail lijst
Ad I. INSCHRIJFADMINISTRATIE
1. Persoonsgegevens
1.1. Een kunstenaar wordt in de Inschrijfadministratie van de stichting opgenomen na ontvangst
door de stichting van een door die kunstenaar (digitaal, op de website van GHK) ingevuld
inschrijfformulier tot deelname aan een door GHK georganiseerde kunstactiviteit.
1.2. De (digitale) inschrijfadministratie van GHK bevat vervolgens de navolgende (in het
inschrijfformulier opgenomen) persoonsgegevens:
Noot: * betekent: indien bekend
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A. NAW gegevens
- voornamen
- achternaam, + evt. meisjesnaam*
- straat, huisnummer + toevoegsel
- postcode, woonplaats
B. Overige gegevens
- telefoonnummer* en/of mobiele nummer*
- e-mailadres
- websiteadres*
- geboortedatum
- categorie kunstenaar (professional, amateur)
C. Gegevens van het meedingende kunstwerk
- soort kunstwerk
- titel en afmeting
- verkoopprijs (indien van toepassing)
- foto kunstwerk (ter plaatsing op GHK website)
2. Beheer van de persoonsgegevens
2.1. De in artikel 1 genoemde persoonsgegevens worden verwerkt, aangepast, bijgehouden en
beheerd door degene(n) die door het bestuur van GHK is/zijn belast met de Inschrijfadministratie
(ook ‘de beheerder’ genoemd).
2.2. Wijzigingen in de persoonsgegevens dienen door de kunstenaars te worden doorgegeven aan
GHK, en wel via e-mail aan info@groenehartkunst.nl
2.3. GHK treft passende maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies,
ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking.
3. Gebruik van de persoonsgegevens
3.1. Het bestuur heeft de in artikel 1 genoemde persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van
de inschrijving c.q. deelnameovereenkomst aan de door de stichting georganiseerde Groene Hart
Kunstprijzen.
3.2. De e-mailadressen van de kunstenaars worden door GHK gebruikt voor informatie en
mededelingen aan de kunstenaars met betrekking tot hun deelname aan de Groene Hart
Kunstprijzen en Publieksprijzen.
3.3. Groeps e-mails worden (al of niet vanuit de website) geanonimiseerd verstuurd (‘in bcc’).
3.4. Telefoonnummers (vast en mobiel) worden gebruikt door het bestuur voor informatie,
vragen, verzoeken, e.d. aan individuele kunstenaars.
3.5. De postadressen worden door het bestuur slechts in incidentele gevallen gebruikt (o.a.
informatie aan prijswinnaars, verkoop kunstwerken, e.d.).
3.6. De gegevens inzake de kunstwerken worden door het bestuur gebruikt voor de expositieinformatie over de ingediende en geëxposeerde kunstwerken.
3.7. De door de deelnemende kunstenaars verstrekte foto’s van de door hen ingediende
kunstwerken worden door GHK geplaatst op de website van GHK, o.a. in verband met deelname
aan de Online Publieksprijzen.
Ad II: ALGEMENE E-MAIL LIJST
4.1. Naast de Inschrijfadministratie, beschikt de stichting tevens over een Algemene E-mail lijst.
4.2. Op deze digitale lijst zijn de persoonsgegevens zoals vermeld onder 4.3. opgenomen van
a. kunstenaars die zich reeds eerder hebben ingeschreven voor deelname aan de Groene Hart
Kunstprijzen
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b. kunstenaars die - al of niet via het contactformulier op de website - te kennen hebben gegeven
dat zij op de hoogte willen worden gehouden van door GHK georganiseerde kunstactiviteiten.
c. kunstenaars, waarvan de gegevens door de stichting zijn verkregen uit openbare informatie,
zoals van kunstkringen, kunst sociëteiten, kunstenaarsverenigingen, kunstgaleries, e.d.
4.3. Deze algemene e-mail lijst bevat geen andere persoonsgegevens dan de namen en emailadressen van de daarin opgenomen kunstenaars, en heeft als enig doel kunstenaars – via email - te kunnen uitnodigingen voor deelname aan de door de stichting georganiseerde culturele
activiteiten.
4.4. Elke kunstenaar kan op ieder moment – door middel van een afmeld-bericht - aan GHK te
kennen geven dat zijn/haar naam en e-mailadres uit het bestand dient te worden verwijderd. Dit
zal uiterlijk binnen 1 maand na kennisgeving plaatsvinden.
5. Verstrekking van de persoonsgegevens
5.1. De inschrijflijsten met de in artikel 1 genoemde gegevens worden alleen ter beschikking
gesteld aan het bestuur van GHK.
5.2. De E-mail lijst wordt alleen ter beschikking gesteld aan degene die de uitnodigingen aan de
kunstenaars verstuurt. Groeps e-mails worden (al of niet vanuit de website) altijd geanonimiseerd
verstuurd (‘in bcc’).
5.3. Met uitzondering van de informatie genoemd in 5.4., worden persoonsgegevens in het bezit
van GHK niet aan derden verstrekt en ook niet voor commerciële doeleinden gebruikt.
5.4. GHK verstrekt altijd de namen van de prijswinnaars alsmede foto’s van prijswinnende
kunstwerken aan de pers, ter publicatie in dag- en weekbladen en op nieuws websites.
6. Bewaring van de persoonsgegevens
6.1. Ingediende inschrijfformulieren worden gedurende de duur van de desbetreffende Groene
Hart Kunstprijs competitie in papier bewaard door de Inschrijfadministratie en worden na afloop
daarvan binnen 3 maanden vernietigd.
6.2. De digitale inschrijfadministratie blijft bewaard voor het archief van de stichting.
6.3. Zolang de kunstenaar zich niet conform art. 4.4. heeft afgemeld blijft diens naam en emailadres in de digitale Algemene E-mail lijst opgenomen. In het geval van afmelding wordt
diens naam en e-mailadres binnen 1 maand uit de Algemene E-mail lijst verwijderd.
7. Rechten van een kunstenaar.
7.1. Iedere kunstenaar heeft recht op informatie over, inzage in, aanvulling op, verbetering van,
verwijdering van en afscherming van zijn/haar persoonsgegevens. Een verzoek daartoe dient te
geschieden aan het bestuur van de stichting, via e-mail aan info@groenehartkunst.nl
8. Beeldmateriaal en Geluidsopnames
8.1. Tijdens de door GHK georganiseerde activiteiten, waaronder de Groene Hart Kunstprijzen en
Publieksprijzen, wordt altijd beeldmateriaal (waaronder foto’s, video-opnamen, e.d.) gemaakt, ter
publicatie op de website van GHK, ter publicatie in de pers en op nieuws sites, op Facebook,
Youtube, e.d.
8.2. De door GHK georganiseerde activiteiten, met name prijsuitreikingen en exposities, zijn
altijd toegankelijk voor de schrijvende en fotograferende pers, regionale radio- en TV-zenders,
e.d.
8.3. Een kunstenaar kan aangeven dat hij/zij niet zichtbaar wil zijn op het beeldmateriaal. In dat
geval wordt het beeldmateriaal waarop de kunstenaar c.q. diens kunstwerk voorkomt zoveel als
mogelijk is vernietigd en niet gebruikt voor publicatie. Dit is echter niet mogelijk indien de
kunstenaar c.q. diens kunstwerk tot de prijswinnaars behoort.
8.4. Ook overzichts- en publieksfoto’s van de – openbare en vrij toegankelijke – prijsuitreikingen
en exposities zijn van artikel 8.3. uitgesloten.
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9. GHK-website: www.groenehartkunst.nl
9.1. De website van GHK is een openbare website. De website is beveiligd met een zgn. httpsverbinding.
9.2. De website is toegankelijk voor iedereen, en bevat openbare, niet besloten, informatie. Deze
informatie kan ook beeldmateriaal, zoals foto’s en video-opnamen, bevatten.
9.3. De GHK website kan verwijzingen (bijv. hyperlink, button of banner) bevatten naar websites
van derden (bijv. kunstenaars).
9.4. GHK is niet verantwoordelijk voor de naleving van de AVG door deze derden.
10. Klacht over de verwerking van Persoonsgegevens
10.1. Ingeval van een klacht over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, wordt de
kunstenaar verzocht hierover contact op te nemen met het bestuur (via e-mail aan
info@groenehartkunst.nl). Het bestuur zoekt dan zo snel mogelijk naar een oplossing.
10.2. Op grond van de AVG heeft het kunstenaar ook het recht om een klacht over de verwerking
van zijn/haar persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor
website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
11. Meldplicht Datalekken
11.1. In geval van een datalek zal door GHK worden gehandeld conform de in de AVG
vastgelegde bepalingen.
11.2. Het bestuur zal een registratie van de meldingen en de genomen acties bijhouden.
12. Wijziging van het privacy beleid
12.1. GHK past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om dit up-to-date te houden. Op de
website zal steeds de meest recente versie van het privacy protocol worden opgenomen. GHK
raadt de kunstenaars dan ook aan dit regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal
GHK de kunstenaars via een algemene e-mail informeren.
13. Onvoorziene omstandigheden
13.1. In gevallen waarin dit privacy protocol niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing
van dit privacyreglement beslist het bestuur.
14. Openbaarmaking
14.1. Dit privacy protocol wordt op de website van GHK geplaatst.
15. Slotbepaling
15.1. Onverminderd het bepaalde in dit privacyreglement, zal op het verwerken van
persoonsgegevens de op 25 mei 2018 in werking getreden AVG van toepassing zijn.
Dit Privacy Protocol is door het Bestuur van de Stichting Kunstpromotie Groene H/Art
vastgesteld op 8 augustus 2018.
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