Algemene voorwaarden
Contributiebetaling
Kunstenaars- en kunstlievende leden hebben een contributie verplichting. Aan het einde van het jaar
ontvangt u hiervoor een factuur. Deze verplichting wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.
Opzeggen lidmaatschap
Het lidmaatschap dient voor 1 december van het lopende jaar schriftelijk te worden opgezegd. Dit
kan per mail (info@pulchri.nl) of per brief (Pulchri Studio, Lange Voorhout 15, 2514 EA Den Haag).
U ontvangt een schriftelijke bevestiging hiervan.
AVG
algemene verordening gegevensbescherming
Vanaf 25 mei 2018 is iedere organisatie in Nederland die persoonsgegevens beheert verplicht te
voldoen aan de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming. Deze verordening is in
het leven geroepen om de burger meer controle te geven over gegevens die hem betreffen en die
worden bewaard en gebruikt door overheden en private organisaties.
Persoonsgegevens van leden waar Pulchri Studio over beschikt zijn:
-

NAW gegevens
Geboortedatum
Jaar aanvang lidmaatschap
Foto’s die zijn toegestuurd i.v.m. exposities
Registratie van aanwezigheid op vergaderingen
Mails die zijn opgeslagen in de database

Pulchri Studio geeft deze informatie niet ter beschikking aan derden, ook niet aan andere leden,
zonder vooraf uw toestemming te vragen. Derden die kennis zouden kunnen nemen van de
persoonsgegevens (drukker van ons magazine, ICT ondersteuning, etc.) worden vooraf verplicht om
vertrouwelijk met de gegevens om te gaan.
Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:
-

Om contact met u te kunnen opnemen
Om u uitnodigingen te versturen voor evenementen en vergaderingen
Om u op de hoogte te houden van activiteiten binnen de vereniging d.m.v. Nieuwsbrieven
Ten behoeve van het samenstellen van statistieken m.b.t. het historisch ledenverloop

Dit betekent dat wij na beëindiging van uw lidmaatschap vijf jaar uw naam zullen bewaren, evenals
de periode van lidmaatschap. Samengevat zijn dit de rechten die u heeft ten aanzien van uw
persoonsgegevens:
-

Het recht uw gegevens in te zien
Het recht om ze door ons aan te laten passen
Het recht ze te laten verwijderen wanneer u geen lid meer bent
Het recht ons te vragen uw gegevens over te dragen aan een andere organisatie
Het recht een klacht in te dienen over een bepaalde vorm van gebruik (verwerking) van uw
persoonsgegevens

U kunt deze rechten te allen tijde geldend maken bij het secretariaat van de vereniging, via
info@pulchri.nl.

