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PRIVACYBELEID 

 
Dit is het privacybeleid van de Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij, gevestigd te 
Barneveld en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 
41048676.  

Dit privacybeleid omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden deze 
gegevens worden gebruikt.  

De Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij houdt zich in alle gevallen aan de 
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.      
Dit brengt met zich mee dat we in ieder geval; 

uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid. 

verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot die gegevens welke minimaal nodig zijn 
voor de doeleinden waarvoor ze nodig zijn. 

vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van 
uw persoonsgegevens. 

passende technische- en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging 
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. 

geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van 
de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 

op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en 
deze respecteren. 

Als Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij zijn wij verantwoordelijk voor de 
verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in 
algemenere zin vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande 
contactgegevens (Zie ook artikel 2 van ons privacybeleid): 

Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij 
Hessenweg 2A 
3770 AK Barneveld 

  0342 - 400073 
  info@pluimveemuseum.nl 
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1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS  

1.1 Wij vragen (mogelijk) persoons- en bedrijfsgegevens van u indien u; 

a) vriend en/of abonnementhouder van het Nederlands Pluimveemuseum wordt, 

b) zich opgeeft voor een nieuwsbrief, 

c) via het contactformulier contact met ons opneemt, 

d) zich aanmeldt als vrijwilliger, 

e) zich aanmeldt als sponsor, 

f) zich aanmeldt als bezoeker, indien nodig. 

 

1.2 Wij verzamelen op deze wijze de volgende persoonsgegevens; 

a) (bedrijfs)naam, 

b) adres, 

c) woonplaats, 

d) e-mailadres, 

e) telefoonnummer, 

f) geboortedatum, 

g) geslacht, 

h) opgedane werkervaring, 

i) bankrekeningnummer, 

j) gegevens over uw voorkeuren, 

k) gegevens over afspraken, 

l) datum in (vrijwilligers)dienst, 

m) datum uit (vrijwilligers)dienst, 

n) talenkennis. 

 

1.3 Wij gebruiken deze gegevens om; 

a) functievoorkeur te kunnen bepalen 

b) vrijwilligersvergoeding uit te kunnen betalen, 

c) de inschrijving en reservering te effectueren, 

d) nieuwsbrieven te verzenden, 

e) contact met u op te nemen of te onderhouden, 

f) uitnodigingen te verzenden en informatie te verstrekken. 
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2. NIEUWSBRIEVEN 

2.1 U ontvangt van ons documentatie per post of per e-mails waarin wij vrijwilligers, vrienden, 
abonnementhouders en sponsors informeren over onze activiteiten in het algemeen, of heel 
specifiek gericht op een doelgroep. 

 

2.2 Als wij beschikken over uw (e-mail)adres slaan wij dit op om u deze nieuwsbrief te mailen. 

 

3. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR 

3.1 U kunt contact opnemen met ons via info@pluimveemuseum.nl indien u; 

a) vragen naar aanleiding van dit privacybeleid heeft, 

b) meer informatie nodig heeft over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, 

c) inzage in de persoonsgegevens wilt opvragen die wij met betrekking tot u 
verwerken, 

d) bezwaar maakt tegen het gebruik van uw gegevens door ons. 

 

4. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS 

4.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in dit privacybeleid genoemde 
doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk. 

 

4.2 Wij zullen adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw 
persoonsgegevens te beveiligen, zoals het; 

a) hanteren van gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze bestanden en indien 
noodzakelijk op onze systemen, 

b) anonimiseren van uw persoonsgegevens als daar aanleiding toe is, 

c) regelmatig maken van back-ups van (persoons)gegevens om deze te kunnen herstellen 
bij fysieke of technische incidenten, 

d) regelmatig testen en evalueren van onze maatregelen, 

e) informeren van onze vrijwilligers over het belang van de bescherming van 
(persoons)gegevens. 
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5. DERDEN 

5.1 De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is 
voor de uitvoering van de hiervoor beschreven doeleinden. 

 

5.2 Zo kunnen wij onder andere gebruik maken van een derde partij voor; 

a) het verzorgen van de internetomgeving van het Pluimveemuseum, 

b) het verzorgen van de (financiële) administratie, 

c) het verzorgen van de nieuwsbrieven en uitnodigingen. 

 

5.3 Wij zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken, waarmee we geen 
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij de 
nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.  

 

5.4 Verder zullen wij de door u versterkte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij u 
daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of wij daartoe verplicht zijn op grond 
van de wet of een rechterlijke uitspraak. 

 

6. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS  

6.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk 
op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige 
nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit 
Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld. 

 

7. MELDING AAN BETROKKENE 

7.1 U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de 
inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer. 

 

8. BEWAARTERMIJN 

8.1 Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij bewaart de persoonsgegevens niet 
langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de 
wet is vereist. 
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9. RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS 

9.1 U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van 
u ontvangen.  

 

9.2 Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel 
ervan) door ons of door één van onze verwerkers. 

 

10. EVENEMENTEN 

10.1 Bij evenementen, exposities en overige activiteiten die plaatsvinden bij het Pluimveemuseum 
behouden we ons het recht voor tot het maken en publiceren van beeldmateriaal ten behoeve 
van promotionele doeleinden van het Pluimveemuseum door het opnemen van een algemene 
toestemmingsbepaling in de evenementvoorwaarden. 

 

11. MINDERJARIGEN 

11.1 Wij verwerken enkel en uitsluitend persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger 
dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger 
of wettelijke vertegenwoordiger 

 

12. WIJZIGINGEN PRIVACYBELEID 

12.1 Wij behouden ons het recht voor het privacybeleid zonodig te wijzigen. Wij raden u daarom 
aan om ons privacybeleid regelmatig te bekijken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Barneveld,  31 juli 2018 
 
 
 
 
 
 


