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Privacyverklaring Gorsselse Kunstkring 
Vereniging Gorsselse Kunstkring is verantwoordelijk voor de verwerking van 
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring 
Contactgegevens: 
Joppelaan 28 
7213 AC Gorssel 
T 0575 472342 
E info@gorsselsekunstkring.nl 
 
 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken 

• Voorletters en achternaam 

• Geslacht  

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
De Gorsselse Kunstkring verwerkt uw persoonsgegevens omdat u lid bent van onze 
vereniging en deelneemt aan onze activiteiten en/of omdat u deze zelf aan ons 
verstrekt. 
 
De secretaris en de penningmeester van de Gorsselse Kunstkring verwerken uw 
persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

1. het innen van de jaarlijkse contributie 
2. het verzenden van de maandelijkse Berichten van het GKK-bestuur 
3. het aanleggen van een ledenlijst en deze te delen met bestuursleden voor de 

hieronder genoemde doelen 4 en 5 
4. u te kunnen bellen of e-mailen als dat nodig is om activiteiten te kunnen uitvoeren 
5. u te informeren over actuele ontwikkelingen binnen de vereniging 

 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
De Gorsselse Kunstkring bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is 
om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. We hanteren de 
volgende bewaartermijn voor uw persoonsgegevens: tot maximaal één jaar na 
beëindigen van uw lidmaatschap. 
Voor financiële gegevens geldt de wettelijke bewaartermijn. 
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Delen van persoonsgegevens met derden 
De Gorsselse Kunstkring verstrekt uw gegevens niet aan derden. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking 
in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 
onze organisatie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
De Gorsselse Kunstkring neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt 
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw 
gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan 
contact op met de secretaris.  
 
Gorssel, juli 2018. 
 
 
 
 
 


