
   
 
 

 

AVG-reglement, januari 2021 
 

In dit reglement  is vastgelegd hoe de Stichting Vrienden van het Kunsthistorisch Instituut in Florence 

(hierna: Vriendenstichting) omgaat met de aan haar toevertrouwde, met welke instanties de gegevens 

worden gedeeld en waarom, en hoe hiervoor de toestemming van de betrokkenen is geregeld. Ook is een 

privacyverklaring van de Vriendenstichting in dit dossier opgenomen, en staat beschreven hoe de 

privacyverklaring onder de aandacht wordt gebracht van allen die met de Vriendenstichting van doen 

hebben.   

 

1. De Vriendenstichting hanteert voor de vastlegging van persoonsgegevens een Excel spreadsheet 

genaamd ‘Ledenadministratie’.   

De spreadsheet wordt lokaal beheerd op de laptop bij de secretaris van de Vriendenstichting. De 

secretaris maakt iedere maand een back-up van deze lijst. De back-up staat op een losse schijf die in 

een afsluitbare kluis wordt bewaard.   

 

2. Nieuwe leden melden zich aan bij de secretaris van de Vriendenstichting, rechtstreeks dan wel via 

medebestuursleden. De secretaris verwerkt de aanmeldingen in de spreadsheet en de verzendlijst via 

Mailchimp. Afmeldingen worden via dezelfde weg ontvangen en worden eveneens verwerkt door de 

secretaris. 

Afmeldingen worden nog 2 jaar in het systeem bewaard. Daarna wordt de betrokkene uit het systeem 

verwijderd. 

 

3. De penningmeester van de Vriendenstichting beschikt over die gegevens, die benodigd zijn om een 

adequate financiële administratie te voeren. De penningmeester bewaart de financiële administratie 

in een (zakelijke KPN) cloud-omgeving.   

Penningmeester en secretaris onderhouden onderling contact ten aanzien van de (ontvangst) van de 

contributiegelden van de leden. 

 

4. Datalekken worden gemeld bij Autoriteit Persoonsgegevens via 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/meldplicht-Datalekken. 

 

5. De Vriendenstichting verzendt alle informatie via email. Het emailadres wordt uitsluitend gebruikt 

om informatie te sturen die de Vriendenstichting betreffen zoals de jaarlijkse contributiebrief, 

informatie over aanstaande evenementen en nieuwsbrieven met informatie over gestarte en 

afgesloten projecten van zowel het NIKI als de Vriendenstichting zelf en andere interessante 

informatie met Florence als aanknopingspunt.  

 

6. Ten aanzien van het publiceren van foto’s geldt dat bij herkenbare foto’s altijd voorafgaand aan de 

publicatie toestemming van betrokkene zal worden gevraagd.   

Foto’s die in een openbare ruimte/openbare gelegenheid gemaakt zijn kunnen redelijkerwijze  

worden gepubliceerd, tenzij iemand expliciet heeft aangegeven niet op de foto te willen.  

 



   
 
 

 
7. De privacytaak is belegd bij de secretaris van de Vriendenstichting. 

 

8. Onderstaande privacyverklaring is van kracht:  

Stichting Vrienden van het Kunsthistorisch Instituut in Florence legt uitsluitend NAW-gegevens vast, 

een emailadres en/of overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het lidmaatschap 

of de verwerking van giften. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons en door onze 

eventuele leveranciers vertrouwelijk behandeld.   

Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze stichting betreffen zoals 

de jaarlijkse contributiebrief, evenementen en nieuwsbrieven over gestarte en afgesloten projecten. 

U kunt zich te allen tijde afmelden. Stuur daarvoor een mail aan vriendenstichting@nikiflorence.org. 

Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven aan het secretariaat via bovenstaand 

e-mailadres. 

De Vriendenstichting zorgt voor een goede en passende beveiliging (zowel technisch als fysiek) van 

de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden. De namen van de  vrienden zijn tevens , zonder 

verdere NAW gegevens , bekend aan de directie van het NIKI   

 

9. Bovenstaande privacyverklaring is geplaatst op de websitepagina van het NIKI en de 

Vriendenstichting onder www.niki-florence.org/het-niki. 

 

10. De website waar de pagina over de Vriendenstichting is ondergebracht is: www.niki-florence.org. 

Deze website is voorzien van een SSL-certificaat (versleuteling van berichten). 

 

11. Door zich op te geven als Vriend of als donateur van de Stichting gaat een lid automatisch akkoord 

met deze privacy verklaring en het AVG-reglement van de Stichting.  
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