Privacy statement
Dit privacybeleid geldt voor het bezoeken van onze website en voor alle contacten met het
Museum Militaire Traditie.

Wie zijn wij?
Wij zijn het Museum Militaire Traditie aan de Rijckevorselstraat 2, 3972 ER te Driebergen.
We zijn bereikbaar op woensdag van 14.00 – 17.00 uur en op zaterdag van 13.00 – 17.00 uur
op telefoonnummer (0)343 517 588 en via het mailadres info@museummilitairetraditie.nl.

Verklaring
Wij vinden het belangrijk om goed om te gaan met uw persoonsgegevens. Uw persoonlijke
gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en adequaat beveiligd. Uw
persoonsgegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:
 Verzending onze nieuwsbrief “de Schildwacht”;
 Mailing betreffende een activiteit van het museum of een aanbeveling van een activiteit van een
partner van het museum. De mail komt van het museum zelf, want uw mailadres wordt niet
doorgegeven.
 Administratie van uw donatie.

Eisen
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving (de AVG) stelt.
Dat betekent onder andere dat:
 wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via
dit privacybeleid;
 wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig
zijn voor legitieme doeleinden;
 wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in
gevallen waarin uw toestemming is vereist. Dit doen wij door uw akkoord te vragen op ons
privacybeleid voor wij persoonsgegevens van u verwerken;
 wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen;
 wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te
corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze website en uw donateurschap verkrijgen wij bepaalde gegevens
van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. De gegevens die wij verzamelen kunnen wij
gebruiken voor:
 u verder (geautomatiseerd) contacteren door middel van e-mail, post, social media of via onze
website;

Welke gegevens?
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
 NAW-gegevens
 Telefoonnummer
 E-mailadres
 Geboortedatum
 Geslacht
 Functietitel

Cookies
Wij plaatsen geen cookies.

Verstrekking aan derden
Voor het verwerken van uw persoonsgegeven, maken wij geen gebruik van diensten van
derden. Dit garandeert de veilige en juiste verwerking van uw gegevens.
Wij delen uw gegevens niet.
We zullen uw gegevens nooit doorverkopen aan derden.

Vertrouwelijkheid
Werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Hiervoor
hebben wij intern een geheimhoudingsverklaring opgesteld.

Beveiliging
Wij nemen verregaande beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde
toegang tot persoonsgegevens te beperken. Hierbij worden de laatste technieken gebruikt om
de beveiliging te garanderen.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang u donateur bent of
op een andere manier verboden bent met het Museum. De gegevens worden gewist als wij het
verwerken van uw persoonsgegevens niet meer nodig achten of als wij een (rechtsgeldig)
verzoek tot het verwijderen van uw gegevens ontvangen, tenzij er een wettelijke plicht is die
langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van
links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een
betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de
privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in
te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens.
U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of
verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via
bovengenoemde gegevens. U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te
zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport
op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven
dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Identificeren
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u bij een verzoek vragen om u zich adequaat te
identificeren. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te
wijzigen of te laten verwijderen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.
Het verdient de aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van
deze wijzigingen op de hoogte bent.

Feedback of vragen?
Heeft u vragen, klachten, complimenten of andere feedback naar aanleiding van ons
privacybeleid? Stuur ons dan een e-mail op info@museummilitairetraditie.nl. We komen
graag met u in contact en we beantwoorden graag uw vragen.
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