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  16 maart 2020 

Privacyverklaring Kunst- en Atelierroute (K&AR) 
Bijlage bij Privacyverklaring Kunstkring Capelle 

 
Algemeen 
De Kunst- en Atelierroute (K&AR) wordt jaarlijks door leden en / of vrijwilligers van de Kunstkring 
georganiseerd. Twee dagen lang exposeren kunstenaars (leden) op diverse locaties in Capelle aan den 
IJssel hun kunstwerken. Deze Privacyverklaring is een bijlage bij de Privacyverklaring Kunstkring 
Capelle, specifiek gericht op de persoonsgegevens van de deelnemers aan de K&AR. 

 
Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers aan de K&AR 
Persoonsgegevens van deelnemers worden verwerkt voor: 
 Het ontvangen van de uitnodiging om deel te nemen 
 Het aanmelden van de deelname 
 Het financieel afhandelen van de deelname 
 Het bevestigen van de deelname 
 De communicatie tussen de organisatie en de deelnemers 
 Het samenstellen van een deelnemerslijst en de expositielocatie 
 Het maken van reclame voor het evenement (mail, flyers, (social) media etc.) 
 Het samenstellen van informatie tbv bezoekers van het evenement 
 Het evalueren van het evenement 
 
Grondslag voor deze persoonsgegevens is het deelnemen aan de K&AR  
Hiervoor vraagt de organiserende commissie K&AR deze persoonsgegevens van u:  
 Voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres. 
 Voor deelnemers tevens de adresgegevens en de adresgegevens van de eigen website, de 

kunstdiscipline, de bankrekening en de machtiging tot automatische incasso (SEPA) 
Persoonsgegevens worden opgeslagen tbv van bovengenoemde verwerking(en)  
gedurende de periode dat de activiteiten plaatsvinden. 
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  16 maart 2020 

Privacyverklaring Kunstmarkt Capelle 
Bijlage bij Privacyverklaring Kunstkring Capelle 

 
Algemeen 
De Kunstmarkt Capelle (KC) wordt door leden en / of vrijwilligers van de Kunstkring georganiseerd. 
Tijdens dit eendaagse evenement exposeren kunstenaars (leden en niet-leden) in Capelle aan den 
IJssel hun kunstwerken. Deze Privacyverklaring is een bijlage bij de Privacyverklaring Kunstkring 
Capelle, specifiek gericht op de persoonsgegevens van mogelijke belangstellenden en van de 
deelnemers aan de Kunstmarkt.  

 
Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers aan de KC 
Persoonsgegevens van deelnemers worden verwerkt voor: 
 Het ontvangen van de uitnodiging om deel te nemen 
 Het aanmelden voor deelname 
 Het financieel afhandelen van de deelname 
 Het bevestigen van de deelname 
 De communicatie tussen de organisatie en de deelnemers 
 Het samenstellen van een deelnemerslijst en de expositielocatie 
 Het maken van reclame voor het evenement (mail, flyers, (social) media etc.) 
 Het samenstellen van informatie tbv bezoekers van het evenement 
 Het evalueren van het evenement 

 
Grondslag voor deze persoonsgegevens is het aanschrijven van mogelijke belangstellenden voor de 
KC en / of het deelnemen aan de KC.  
Hiervoor vraagt de KKC deze persoonsgegevens van u:  
 Voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres. 
 Voor deelnemers tevens de adresgegevens en de adresgegevens van de eigen website, de 

kunstdiscipline, de bankrekening en de machtiging tot automatische incasso (SEPA) 
Persoonsgegevens worden opgeslagen tbv van bovengenoemde verwerking(en)  
gedurende de periode dat de activiteit plaatsvindt. 
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  16 maart 2020 

Privacyverklaring Winter Art Fair (WAF) 
Bijlage bij Privacyverklaring Kunstkring Capelle 

 
Algemeen 
De Winter Art Fair (WAF) wordt jaarlijks door leden en / of vrijwilligers van de Kunstkring 
georganiseerd. Tijdens dit eendaagse evenement exposeren kunstenaars (leden) in het ISALA theater 
in Capelle aan den IJssel hun kunstwerken. Deze Privacyverklaring is een bijlage bij de 
Privacyverklaring Kunstkring Capelle, specifiek gericht op de persoonsgegevens van de deelnemers 
aan de WAF. 

 
Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers aan de WAF 
Persoonsgegevens van deelnemers worden verwerkt voor: 
 Het ontvangen van de uitnodiging om deel te nemen 
 Het aanmelden van de deelname 
 Het financieel afhandelen van de deelname 
 Het bevestigen van de deelname 
 De communicatie tussen de organisatie en de deelnemers 
 Het samenstellen van een deelnemerslijst en de locatie in het ISALA 
 Het maken van reclame voor het evenement (mail, flyers, (social) media etc.) 
 Het samenstellen van informatie tbv bezoekers van het evenement 
 Het evalueren van het evenement 
 
Grondslag voor deze persoonsgegevens is het deelnemen aan de WAF  
Hiervoor vraagt de organiserende commissie K&AR deze persoonsgegevens van u:  
 Voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres. 
 Voor deelnemers de adresgegevens van de eigen website, de kunstdiscipline, de bankrekening 

en de machtiging tot automatische incasso (SEPA) 
Persoonsgegevens worden opgeslagen tbv van bovengenoemde verwerking(en)  
gedurende de periode dat de activiteit plaatsvindt. 
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  16 maart 2020 

Privacyverklaring Exposities 
Bijlage bij Privacyverklaring Kunstkring Capelle 

 
Algemeen 
Leden en / of vrijwilligers organiseren wisselende exposities op verschillende locaties in Capelle aan 
den IJssel. Kunstenaars die lid zijn van de Kunstkring exposeren hun kunstwerken. Deze 
Privacyverklaring is een bijlage bij de Privacyverklaring Kunstkring Capelle, specifiek gericht op de 
persoonsgegevens van de deelnemers aan de exposities. 

 
Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers aan een expositie 
Persoonsgegevens van deelnemers worden verwerkt voor: 
 Het ontvangen van de uitnodiging om deel te nemen 
 Het aanmelden en bevestigen van de deelname 
 De communicatie tussen de organisatie en de deelnemers 
 Het maken van reclame voor de expositie (mail, flyers, (social) media etc.) 
 
Grondslag voor deze persoonsgegevens is het deelnemen aan de expositie  
Hiervoor vraagt de organiserende commissie deze persoonsgegevens van u:  
 Voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en de kunstdiscipline 
Persoonsgegevens worden opgeslagen tbv van bovengenoemde verwerking(en)  
gedurende de periode dat de activiteit plaatsvindt. 
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  16 maart 2020 

Privacyverklaring Soosavonden 
Bijlage bij Privacyverklaring Kunstkring Capelle 

 
Algemeen 
De Soosavonden worden maandelijks door leden en / of vrijwilligers van de Kunstkring 
georganiseerd. Tijdens dit evenement presenteert een kunstenaar (leden of niet-leden) zijn of haar 
kunstwerken.  
Deze Privacyverklaring is een bijlage bij de Privacyverklaring Kunstkring Capelle, specifiek gericht op 
de persoonsgegevens van de deelnemers aan de soosavond. 

 
Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers aan de WAF 
Persoonsgegevens van deelnemers worden verwerkt voor: 
 Het ontvangen van de uitnodiging om deel te nemen 
 De communicatie tussen de organisatie en de deelnemers 
 Het maken van reclame voor het evenement (mail, flyer, (social) media etc.) 
 Het evalueren van het evenement 
 
Grondslag voor deze persoonsgegevens is het deelnemen aan de WAF  
Hiervoor vraagt de organiserende commissie K&AR deze persoonsgegevens van u:  
 Voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres. 
 Voor deelnemers de adresgegevens van de eigen website, de kunstdiscipline, de bankrekening 

en de machtiging tot automatische incasso (SEPA) 
Persoonsgegevens worden opgeslagen tbv van bovengenoemde verwerking(en)  
gedurende de periode dat de activiteit plaatsvindt. 
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  16 maart 2020 

Privacyverklaring Kunstreizen 
Bijlage bij Privacyverklaring Kunstkring Capelle 

 
Algemeen 
De Kunstreizen worden door leden en / of vrijwilligers van de Kunstkring georganiseerd. Deze 
Privacyverklaring is een bijlage bij de Privacyverklaring Kunstkring Capelle, specifiek gericht op de 
persoonsgegevens van belangstellenden voor en deelnemers aan de kunstreizen. Voor de 
deelnemers is door de Kunstkring een reisverzekering afgesloten. 

 
Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers aan een kunstreis 
Persoonsgegevens van deelnemers worden verwerkt voor: 
 Het ontvangen van het reisprogramma 
 Het aanmelden van de deelname 
 Het financieel afhandelen van de deelname 
 Het bevestigen van de deelname 
 De communicatie tussen de organisatie en de deelnemers 
 Het samenstellen van een deelnemerslijst 
 Het voorafgaand aan de kunstreis informeren van de verzekeraar over de namen van de 

deelnemers. 
 Het evalueren van het evenement 
 
Grondslag voor deze persoonsgegevens is de aanmelding voor het ontvangen van het reisprogramma 
en / of de opgave het deelnemen aan de kunstreis. Hiervoor vraagt de organiserende commissie 
Kunstreizen deze persoonsgegevens van u: 
Digitaal:  
 Voor- en achternaam, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres. 
Postaal: 
 Voor- en achternaam, geboortedatum, telefoonnummer, adres, postcode en woonplaats 
Persoonsgegevens worden opgeslagen tbv van bovengenoemde verwerking(en)  
gedurende de periode dat de activiteit plaatsvindt. 
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  16 maart 2020 

Privacyverklaring Cultuurwijzer 
Bijlage bij Privacyverklaring Kunstkring Capelle 

 
Cultuurwijzer 
De Gemeente Capelle aan den IJssel biedt basisscholen en voortgezet onderwijs de mogelijkheid om 
gesubsidieerd gebruik te maken van het aanbod van de Cultuurwijzer. De Cultuurwijzer betreft 
culturele activiteiten die onder schooltijd plaatsvinden. De activiteit wordt door verschillende 
culturele instellingen uitgevoerd en de KKC is er daar één van. De Kunstkring Capelle biedt 
verschillende activiteiten voor de verschillende groepen.  
 

Algemeen 
De kunstactiviteiten in het kader van Cultuurwijzer worden door leden van de Kunstkring Capelle (= 
KKC) uitgevoerd en / of gecoördineerd. Deze Privacyverklaring is een bijlage bij de Privacyverklaring 
Kunstkring Capelle (= KKC), specifiek gericht op de persoonsgegevens van deelnemers van de 
Cultuurwijzer.  

 
Verwerking van persoonsgegevens van docenten aan de Cultuurwijzer 
Persoonsgegevens van docenten worden door de KKC verwerkt voor: 
 Het plannen van activiteiten 
 Het financieel afhandelen van de activiteit 

 
Grondslag voor deze persoonsgegevens is de aanmelding voor de activiteit 
Hiervoor vraagt de KKC deze persoonsgegevens van u:  
 Voor- en achternaam en e-mailadres. 
Persoonsgegevens worden opgeslagen tbv van bovengenoemde verwerking(en) t/m de financiële 

afhandeling en daarna in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 
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  16 maart 2020 

Privacyverklaring Brede School Netwerk 
Bijlage bij Privacyverklaring Kunstkring Capelle 

 
Brede School Netwerk 
De Gemeente Capelle aan den IJssel biedt basisscholen de gesubsidieerde mogelijkheid om gebruik te 
maken van het aanbod van het Brede School Netwerk. Het Brede Schoolnetwerk (BSN) betreft 
culturele activiteiten die na schooltijd en per wijk plaatsvinden, zodat een kind dat deelneemt mogelijk 
naar een ander schoolgebouw moet gaan. Beide activiteiten worden door verschillende culturele 
instellingen uitgevoerd en de Kunstkring Capelle is er daar één van. De activiteit wordt regelmatig 
afgesloten met een presentatie voor ouders en familie waarbij het gemaakte werk van de kinderen te 
zien is.  
De Kunstkring Capelle biedt verschillende activiteiten onder schooltijd en na schooltijd aan voor de 
verschillende groepen van basisscholen.  
 

Algemeen 
De kunstactiviteiten in het kader van het Brede School Netwerk worden door leden van de Kunstkring 
Capelle (= KKC) uitgevoerd en / of gecoördineerd. Deze Privacyverklaring is een bijlage bij de 
Privacyverklaring Kunstkring Capelle (= KKC), specifiek gericht op de persoonsgegevens van 
deelnemers van het Brede Schoolnetwerk.  

 
Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers aan een BSN activiteit 
Persoonsgegevens van docenten en deelnemers worden door de KKC verwerkt voor: 
 Het samenstellen van een planning van activiteiten 
 Het aanmelden voor deelname aan een activiteit 
 Het samenstellen van een deelnemerslijst 
 Het zetten van foto’s op sociale media van deelnemers waarvoor de ouder, verzorger of 

wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk toestemming gaf 
 De communicatie tussen de school en de deelnemers 
 Het organiseren van een eindafsluiting  
 Het financieel afhandelen van de activiteit 
 
Grondslag voor deze persoonsgegevens is de aanmelding voor deelnemen aan een activiteit in het 
kader van BSN. Hiervoor vraagt de KKC de persoonsgegevens van u:  
 Voornaam, achternaam en leeftijd van het kind 
 Telefoonnummer en e-mailadres van de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 
Persoonsgegevens worden opgeslagen tbv van bovengenoemde verwerking(en) t/m de financiële 
afhandeling en daarna in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 
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  16 maart 2020 

Privacyverklaring CJP Cultuurkaart 
Bijlage bij Privacyverklaring Kunstkring Capelle 

 
CJP Cultuurkaart 
Het Ministerie OCW biedt scholen in het voortgezet onderwijs de gelegenheid om zich aan te melden 
voor de CJP Cultuurkaart en koppelt jaarlijks een bedrag van minimaal € 5,- per leerling aan die 
Cultuurkaart en vaak vult een school dit aan met € 10,- per leerling. Hierdoor ontstaat een aanzienlijk 
Cultuurkaart tegoed. Met een CJP Cultuurkaart kunnen scholen opdracht geven tot en betalen voor 
activiteiten bij culturele organisaties, zoals Kunstkring Capelle. Het Cultuurkaart tegoed kan worden 
uitgegeven bij aangesloten Cultuurkaart-acceptanten. De Kunstkring Capelle is Cultuurkaart-acceptant 
en daardoor kunnen de kosten van culturele activiteiten met dit budget worden betaald. Kunstkring 
Capelle biedt verschillende activiteiten aan.  

 
Algemeen 
De kunstactiviteiten in het kader van de CJP Cultuurkaart worden door leden van de Kunstkring Capelle 
(= KKC) uitgevoerd en / of gecoördineerd. Deze Privacyverklaring is een bijlage bij de Privacyverklaring 
Kunstkring Capelle (= KKC), specifiek gericht op de persoonsgegevens van deelnemers aan de CJP 
Cultuurkaart.  

 
Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers aan een Kunstreis 
Persoonsgegevens van docenten worden door de KKC verwerkt voor: 
 Het opdracht geven tot en plannen van een activiteit 
 Het financieel afhandelen van de activiteit 
 
Grondslag voor deze persoonsgegevens is de aanmelding van een activiteit. Hiervoor vraagt de KKC 
deze persoonsgegevens van u:  
 Voor- en achternaam en  e-mailadres. 
Persoonsgegevens worden opgeslagen tbv van bovengenoemde verwerking(en) t/m de financiële 
afhandeling en erna in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 
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  16 maart 2020 

Privacyverklaring Kinderlab 
Bijlage bij Privacyverklaring Kunstkring Capelle 

 
Kinderlab 
KinderLab is sedert 2017 een plek voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders in de wijk Schollevaar. 
Zij kunnen er terecht voor hulp en ondersteuning op het gebied van huiswerk, taal, administratie en 
opvoeding. Doel van Kinderlab is het op weg helpen van kinderen in een kwetsbare positie naar een 
goede toekomst. Het initiatief ligt bij de gemeente Capelle aan den IJssel en er wordt met vele partners 
samengewerkt, waaronder Kunstkring Capelle. 
 

Algemeen 
De kunstactiviteiten in het kader van Kinderlab worden door leden van de Kunstkring Capelle (= KKC) 
uitgevoerd en / of gecoördineerd. Deze Privacyverklaring is een bijlage bij de Privacyverklaring 
Kunstkring Capelle (= KKC), specifiek gericht op de persoonsgegevens van deelnemers aan Kinderlab.  

 
Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers aan een Kunstreis 
Persoonsgegevens van initiatiefnemers worden door de KKC verwerkt voor: 
 Het opdracht geven tot en plannen van een activiteit 
 Het financieel afhandelen van de activiteit 

 
Grondslag voor deze persoonsgegevens is de aanmelding van een activiteit. Hiervoor vraagt de KKC 
deze persoonsgegevens van u:  
 Voor- en achternaam en  e-mailadres. 
Persoonsgegevens worden opgeslagen tbv van bovengenoemde verwerking(en) t/m de financiële 
afhandeling en erna in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 

 
 


