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De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  
 
Algemeen 
Op de website van het Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven (https://zilvermuseum.com) 
staat op de pagina ‘Vrienden van het Zilvermuseum’ het onderstaande privacyreglement 
van de Stichting Vriendenkring Nederlands Goud-. Zilver- en Klokkenmuseum.  

Privacyreglement van de Stichting Vriendenkring Nederlands Goud-. Zilver- en 
Klokkenmuseum 
Wij respecteren de privacy van de donateurs van de Stichting Vriendenkring Nederlands 
Goud-. Zilver- en Klokkenmuseum (‘de Stichting’). Hiervoor hebben we wel persoonlijke 
gegevens van u nodig. In dit reglement leest u welke gegevens wij gebruiken en hoe wij 
deze beschermen en verwerken. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens volgens de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Wat zijn persoonsgegevens? 
Met persoonsgegeven wordt informatie bedoeld waarmee een persoon geïdentificeerd kan 
worden. 

Doeleinden 
De Stichting verzamelt of gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden, die 
worden beschreven in dit privacyreglement. 
Dit zijn: 
• het ontplooien van activiteiten teneinde het Nederlands Goud-, Zilver-, en 

Klokkenmuseum te Schoonhoven in staat te stellen bijzondere projecten te realiseren, en 
al hetgeen met vorenstaande in ruime zin verband houdt; 

• de donateurs en schenkers van de juiste informatie voorzien wanneer het gaat om 
deelname aan of organisatie van activiteiten, die georganiseerd worden door de 
Vriendenkring;  

• het innen van donaties en schenkingen; 
• het verzenden van periodieke informatie in de vorm van digitale en/of papieren 

nieuwsbrieven; 
• het verrichten van activiteiten voor intern beheer ten behoeve van het bovenstaande.; 

Rechtmatige grondslag 
De Stichting verwerkt alleen persoonsgegevens voor de volgende gevallen: 
• om een verplichting na te komen die in de wet staat; 
• voor de goede vervulling van de taak, die de Vriendenkring vervult; 
• voor de uitvoering van een overeenkomst waar de donateur of schenker onderdeel van 

is; 
• om een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de donateur of schenker te 

bestrijden (inroepen van medische hulp tijden een activiteit); 
• wanneer de betrokkene toestemming heeft gegeven voor een specifieke verwerking. 

Wijze van verwerking 
Persoonsgegevens van donateurs en schenkers worden a) verkregen van de betrokkene zelf, 
of b) verkregen van een persoon die iemand een donateurschap cadeau doet. Betrokkene 
wordt voorafgaand aan de eerste verwerking van diens persoonsgegevens op de hoogte 
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gesteld van die verwerking en het bestaan en opvraagbaarheid van de ter zake geldende 
regels. 
Een nieuwe donateur of schenker verleent vooraf, vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en 
ondubbelzinnig toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens. 
Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de eerdergenoemde 
doeleinden, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.  
Gegevens over deelname aan activiteiten worden niet langer bewaard dan nodig is voor 
die activiteit. 

Persoonsgegevens die wij verwerken.  
De Stichting verwerkt persoonsgegevens die hetzij door de donateur of schenker zelf of door 
de aanbieder van een donateurschap zijn verstrekt:  
• voorletters en achternaam;  
• adresgegevens;  
• telefoonnummer;  
• e-mailadres;  
• gegevens over activiteiten binnen de Stichting;  
Daar worden door de Stichting aan toegevoegd: 
• ingangsdatum; 
• beeindigingsdatum; 
• ontvangen donatie, dan wel schenkingsovereenkomst; 
• facturatiegegevens. 
Een donateur of schenker ontvangt een bevestiging via e-mail (op papier als geen e-
mailadres bij de Stichting bekend is). 

De Stichting verstrekt of verkoopt uw gegevens niet aan derden. Daartoe is er geen enkele 
noodzaak voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een 
wettelijke verplichting. 

De persoonsgegevens van de donateur of schenker worden na opzegging binnen 6 
maanden uit de administratie verwijderd tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter 
voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. 
Verwijderde gegevens worden uitsluitend geanonimiseerd gearchiveerd voor intern historisch 
onderzoek. 

Geautomatiseerde verwerkingen 
De gegevens worden verwerkt in een gangbare spreadsheetapplicatie (Microsoft Excel) 

Foto’s, video en geluid 
Als de Stichting foto’s, video of geluidsfragmenten van personen wil gebruiken (bijvoorbeeld 
een verslag van een activiteit), dan wordt, gespecificeerd per medium aan die personen om 
toestemming gevraagd. Als een eerder verleende toestemming wordt ingetrokken zullen 
vanaf dat moment de gegevens niet meer worden gebruiken. Een verzoek om gegevens te 
wissen zal worden gehonoreerd. 

Website van Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven 
Van de activiteiten die de Stichting organiseert kunnen foto- of videomateriaal en verslagen 
worden gemaakt die gepubliceerd worden op de Vriendenpagina van de website van het 
Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven. Het Zilvermuseum heeft daarvoor een 
privacyreglement opgesteld dat op haar website is vermeld. (https://zilvermuseum.com).  

Rechten 
De gegevens die we van donateurs en schenkers verzamelen zijn persoonlijk. Zij hebben de 
volgende rechten: 
• verzoeken om inzage in hun gegevens; 
• verzoeken om een kopie van hun gegevens; 
• verzoeken om correctie van hun gegevens; 
• een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als vermoedt wordt dat hun 

gegevens onrechtmatig worden verwerkt; 
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• een verleende instemming mag worden ingetrokken, de verstrekte gegevens worden niet 
meer door de Stichting verwerkt; 

• verzoeken de persoonsgegevens te (laten) verdwijnen. 

Beveiliging van de vastgelegde persoonsgegevens 
De Stichting neemt de bescherming van de persoonsgegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als een donateur of schenker de indruk heeft dat zijn 
of haar gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan 
contact op met de ledenadministratie van de Vrienden van het Zilvermuseum via 
vrienden@zilvermuseum.nl of p/a Kazerneplein 4 , 2871 CZ Schoonhoven. 
Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal de ledenadministratie van de 
Vrienden van het Zilvermuseum onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de 
gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. 
De ledenadministratie van de Vrienden van het Zilvermuseum meldt, indien er sprake is van 
een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er 
schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt de ledenadministratie van 
de Vrienden van het Zilvermuseum onverwijld contact op met deze betrokkenen. 

Slotbepalingen 
In gevallen waarin het privacyreglement niet voorziet beslist het bestuur van de Stichting. 
Wijzigingen in doel van de verwerking en in soort van inhoud, gebruik en wijze van verkrijging 
van de persoonsgegevens dienen te leiden tot wijziging van dit privacyreglement. 
Wijzigingen en aanvullingen van het Privacyreglement worden door het bestuur van de 
Stichting vastgesteld. 

Dit privacyreglement is vastgesteld door het bestuur van de Stichting en terstond in werking 
getreden werking getreden op 6 juni 2018 

Bij vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kun contact worden opgenomen met de 
ledenadministratie van de Vrienden van het Zilvermuseum via vrienden@zilvermuseum.nl of 
p/a Kazerneplein 4 , 2871 CZ Schoonhoven  

 

 


