General Data Protection Regulation (GDPR)
Op 25 mei 2018 werd de wet op de privacy gewijzigd. Daardoor hebben wij vier wettelijke
verplichtingen.
1. Wij moeten U informeren over hoe we uw gegevens verzamelen en verwerken
2. U heeft het recht je eigen gegevens te bekijken en kan zo nodig bepaalde aanpassingen
laten doen of je gegevens laten verwijderen.
3. Wij moeten duidelijk stellen waarvoor we de gegevens gebruiken
4. Wij moeten zorgen dat de gegevens veilig bewaard worden.
1. Hoe verzamelen we de gegevens?
Wilfrieda Van De Velde heeft 2 persoonsgebonden gegevensbestanden
a) Lijst geïnteresseerden activiteiten Wilfrieda Van De Velde en “Art Gallery Wilfrieda Van De
Velde”:
Deze lijst werd in het verleden opgebouwd door op tentoonstellingen de bezoekers de kans
te geven zich in te schrijven op onze nieuwsbrief.
Hun naam en emailadres wordt opgeslagen in onze contactenlijst.
Op elke nieuwsbrief is de mogelijkheid voorzien om zich uit te schrijven. Indien na
verschillende nieuwsbrieven men niet reageert nemen we aan dat betrokkene akkoord is
met het ontvangen van de nieuwsbrief. Er staat een item daarover in elke nieuwsbrief.
b) Lijst kunstenaars:
Deze lijst werd in het verleden opgebouwd. De naam en het emailadres van de kunstenaar
wordt opgeslagen in onze contactenlijst.
Op elke nieuwsbrief is de mogelijkheid voorzien om zich uit te schrijven. Indien na
verschillende nieuwsbrieven men niet reageert nemen we aan dat betrokkene akkoord is
met het ontvangen van de nieuwsbrief. Er staat een item daarover in elke nieuwsbrief.
c) Lijst gebruikers “Art Gallery Wilfrieda Van De Velde”:
Dit is een bestand met naam, adres, telefoon gegevens, emailadres, website, discipline en
eventueel BTW nummer. Tevens worden van de betrokkene enkele aangeleverde foto’s
bewaard van zijn/haar werken

2. U heeft het recht je eigen gegevens te bekijken en kan zo nodig bepaalde aanpassingen laten
doen.
Op elke nieuwsbrief staat onderaan een link om je gegevens aan te passen of uit te schrijven

3. Wij moeten duidelijk stellen waarvoor we de gegevens gebruiken
a) Lijst Geïnteresseerden:
Wij gebruiken de gegevens om te informeren over de tentoonstellingen van Wilfrieda
Van De Velde en de activiteiten in de “Art Gallery Wilfrieda Van De Velde”
b) Lijst kunstenaars: wordt gebruikt om een nieuwsbrief te sturen met info over “Art Gallery
Wilfrieda Van De Velde”.
c) Lijst gebruikers “Art Gallery Wilfrieda Van De Velde”
De gegevens worden gebruikt:
a. Om de contracten op te stellen
b. Voor de boekhouding (facturatie)
c. Om een affiche en digitale publiciteit te kunnen maken van het betrokken event
van de kunstenaar.
Enkel Wilfrieda Van De Velde en echtgenoot Frank De Clerck hebben inzage in de gegevens.
4. Wij moeten zorgen dat de gegevens veilig bewaard worden.
a. De lijsten worden bewaard bij Wilfrieda Van De Velde Warande 84 9270 Laarne.
De computers waarop deze gegevens worden opgeslagen zijn voldoende beschermd.
b. Wilfrieda Van De Velde en Frank De Clerck verbinden zich ertoe de gegevens NOOIT door
te geven aan derden, tenzij verplichting van rechtswege.
5. Wenst U meer informatie over hoe Willfrieda Van De Velde omgaat met de GDPR in het
algemeen en uw gegevens in het bijzonder, dan kan u opnemen met Wilfrieda Van De Velde
Post: Frank De Clerck Warande 84 9270 Laarne
GSM Wilfrieda: 0474 88 91 40 GSM Frank: 0496 21 15 27
Email: art@wilfriedavandevelde.be

