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Privacyverklaring, editie 1 januari 2021 

Uw privacy is voor de Kunstuitleen Hof van Twente van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de op 28 mei 

2018 hernieuwde en verscherpte AVG-wet (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dit betekent dat uw 

gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij uit wat wij 

bij de Kunstuitleen doen met informatie die wij van u hebben opgevraagd of bij inschrijving hebben vastgelegd.  

Bij het aanmelden als huurder/deelnemer vragen wij inzage in een legitimatiebewijs, zoals paspoort, rijbewijs of 

identiteitskaart. Het nummer ervan wordt door ons niet vastgelegd. Bovendien vragen wij uw toestemming om 

per e-mail contact met u te mogen opnemen voor administratieve vragen of servicemededelingen en voor het 

toezenden van onze nieuwsbrieven. Op het toestemmingsformulier kunt u aangeven of u de nieuwsbrief wel of 

niet wilt ontvangen.  

Gebruik van persoonsgegevens: 

Middels het “Inschrijfformulier particulier” hebben wij de volgende gegevens verkregen: 

- aanspreektitel; achternaam en initialen; 

- straatnaam en nummer; postcode en woonplaats; 

- telefoonnummer; e-mailadres; bankrekeningnummer; 

- aantal werken dat u huurt; 

- legitimatiewijze; (dus niet het documentnummer). 

Middels het “Inschrijfformulier bedrijven”  hebben wij naast de vorige gegevens ook genoteerd: 

- naam contactpersoon; 

- aantal wisselingen per jaar (één- of tweemaal). 

Van de bij onze Kunstuitleen betrokken kunstenaars worden dezelfde gegevens als onder “particulier” staat 

aangegeven, opgeslagen. 

Uw aanmelding: 

Wij bewaren uw aanmelding-gegevens zo lang uw lidmaatschap bestaat. Door het inschrijfformulier te 

ondertekenen en het toestemmingsformulier in te vullen geeft u ons toestemming om uw persoonsgegevens te 

mogen vastleggen en te gebruiken voor onze uitleenprocedures Via ons e-mailadres 

info@kunstuitleenhofvantwente.nl kunt u uw persoonsgegevens opvragen en/of laten aanpassen. U kunt ook 

rechtstreeks contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming binnen onze organisatie. 

Toestemmingsregister: 

Het door u ingevuld toestemmingsformulier wordt in een separaat register bijgehouden. Uw toestemming vervalt 

bij beëindiging van het lidmaatschap. Na afwerking van openstaande zaken, worden uw persoonsgegevens uit 

ons systeem verwijderd. 

Functionaris voor gegevensbescherming: 

Binnen onze ploeg van vrijwilligers is een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze functionaris 

is verantwoordelijk voor uw privacy binnen onze organisatie, ziet erop toe dat de gegevens vertrouwelijk worden 

behandeld en dat uitgeschreven gegevens worden vernietigd. De functionaris is voor al uw verzoeken bereikbaar 

per e-mail via het algemene info-adres van de Kunstuitleen.(info@kunstuitleenhofvantwente.nl) 
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Contactformulier, nieuwsbrieven en informatie-e-mails: 

Met het contactformulier op onze website (www.kunstuitleenhofvantwente.nl) kunt u ons vragen stellen, 

aanmelden als nieuwe deelnemer, of aanpassingen van uw gegevens doorgeven. Indien u een kunstwerk wilt 

aanvragen voor reservering kunt u dit opgeven via reserveren@kunstuitleenhofvantwente.nl. 

 Deze aanvragen bewaren wij tot er zekerheid is over het verwerken ervan. Daarna worden ze uit onze 

administratie verwijderd. 

Een paar keer per jaar zenden wij u een nieuwsbrief per e-mail. In deze brief worden nieuw verworven 

kunstwerken genoemd, een aankondiging voor een najaar-expositie opgenomen, een kunstenaar toegelicht, enz. 

Deze e-mail wordt wel als groep naar alle deelnemers en aangesloten kunstenaars verzonden, maar u ziet alleen 

uw eigen naam vermeld en niet de namen van de anderen. U kunt op elk moment het toezenden van de 

nieuwsbrief stopzetten. 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen: 

Onze administratie van deelnemers, uitleningen en innames wordt digitaal in een eigen kunstuitleen-programma 

bijgehouden. Dit programma is gemaakt door en wordt onderhouden door het ICT-bedrijf DataVisual te Enter. 

Onze computer op de uitleenlocatie is via internet rechtstreeks met DataVisual verbonden en met diverse 

wachtwoorden beveiligd. Alle mutaties worden door hen opgeslagen en beschermd op de wijze zoals de wet dat  

voorschrijft. Met DataVisual is bovendien een verwerkingsovereenkomst afgesloten waarin de nodige 

waarborgen voor de goede verwerking van de persoonsgegevens zijn vastgelegd. 

 De computerterminal van de uitleen bevat, gezien genoemde werkwijze, geen administratie van 

persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden nooit aan andere bedrijven of instanties doorgegeven, behalve 

als de wet zegt dat dat moet, b.v. bij het vermoeden van fraude om aangifte te kunnen doen bij de politie. 

Register verwerkingsactiviteiten: 

Onze Kunstuitleen werkt niet met gevoelige gegevens, zoals godsdienst, politieke voorkeuren of medische 

gegevens. Bovendien heeft onze organisatie minder dan 250 medewerkers. Hierdoor is het genoemde register 

niet nodig. 

Cookies: 

De Kunstuitleen maakt geen gebruik van cookies. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring: 

Wanneer onze werkzaamheden of dienstverlening wordt aangepast, moet deze privacyverklaring ook worden 

gewijzigd. Als dat wordt doorgevoerd zullen wij een nieuwe versie met aangepaste datum maken en bij u 

aankondigen. 

Klacht indienen: 

Als u vindt dat wij u niet op de juiste wijze helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de 

wettelijke toezichthouder. De uitleg en de nodige gegevens daarvoor vindt u bij de “Autoriteit 

Persoonsgegevens”. 

 Uiteraard willen wij met u in eerste instantie tot een oplossing komen. 

 

Stichting Kunstuitleen Hof van Twente      Goor, 1 januari 2021 
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