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Protocol n.a.v. de algemene verordening gegevens bescherming (AVG) 

 

Onze stichting werkt volgens onderstaand privacy protocol. U kunt ons privacy protocol ook downloaden via 

onze website.  

Algemeen: 

Dit privacy protocol is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft de 

verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen Observeum. Betrokkenen kunnen in 

deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. De verklaring beschrijft tevens de rechten die een 

betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de 

contactpersoon is.  

Privacyverklaring:  

U heeft het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom zorgt 
Observeum ervoor dat uw privacy rechten en gegevensbescherming op orde zijn door deze standaard te beveiligen en 
privacyregels standaard toe te passen. Binnen Observeum is eenieder die op basis van zijn functie gegevens ontvangt 
tot geheimhouding verplicht. Om op een veilige en bewuste manier om te gaan met persoonsgegevens zijn er diverse 
beleidsmatige maatregelen getroffen. Deze staan hieronder vermeld.  

Wanneer U vragen heeft over het privacy regelement of een klacht heeft over de manier waarmee wij met 
uw persoonsgegevens omgaan kunt u contact opnemen met de coördinator gegevensbescherming via 
info@observeum.nl  
 

Van wie bewaart het Observeum de persoonsgegevens:  

• Het bestuur, de vrijwilligers, vrienden van de stichting, stagiaires, de schenkers, de begunstigers, de 

leveranciers en de bezoekers op afspraak.  

Welke gegevens bewaart het Museum van het bestuur en de vrijwilligers:  

• Naam, adres, woonplaatsgegevens, geboortedatum, datum indiensttreding, telefoonnummer, 
E-mailadres, vrijwilligersovereenkomst + verklaring. 
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Welke persoonsgegevens bewaart het Museum van schenkers sponsoren en leveranciers en 
bezoekers op afspraak:  

• Naam, adres, woonplaatsgegevens, telefoonnummer, en e-mailadres.  

 Beveiliging:  

Het museum heeft passende en doeltreffende maatregelen genomen om de persoonsgegevens te 

beschermen tegen onrechtmatig gebruik.  Vrijwilligersovereenkomsten en verklaringen moeten in een af te 

sluiten ruimte bewaard worden.  

Alle bestuursleden en vrijwilligers die van de persoonsgegevens kennis kunnen nemen zijn tot 

geheimhouding verplicht.  

Inzage, wijziging en verwijderen van persoonsgegevens:  

• U heeft op ieder moment het recht om uw persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen in te zien.  

• U kunt ons altijd verzoeken uw gegevens te wijzigen of te verwijderen.  

Wij zullen Uw persoonsgegevens nooit gebruiken of verwerken voor doeleinden die onverenigbaar zijn met 

het beoogde doel, namelijk het belang van Observeum.  

Voor meer informatie kunt U contact opnemen via Info@observeum.nl  

Doel verwerking persoonsgegevens:  

• Om uw reservering vast te leggen voor een bezoek individueel of met een groep.  

• Om met u te corresponderen d.m.v. het verzenden van nieuwsbrieven, digitaal of per post.  

• Om u uit te nodigen voor evenementen en andere activiteiten.  

• Om uw schenkingen aan het museum te registreren.  

• Om mededelingen te corresponderen met de vrijwilligers, de sponsoren en de begunstigers om de 
activiteiten onder de aandacht te brengen.  

• Lijst van deelnemers aan themadagen en evenementen om deze extra inhoud te geven.  

Functionaris gegevensbescherming: 

De functionaris gegevensbescherming is beheerder bij het Observeum.  

Naam: Melvin van der Veen  

Taak: Halfjaarlijkse controle van dit AVG protocol  
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