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Als toonaangevend museum communiceer je met je bezoekers, hou je toezicht op je exposities en ga
je verstandig met je medewerkers om. Daarbij is het onvermijdelijk dat je ook gegevens registreert
van personen, maar we willen daar als museum in alle gevallen buitengewoon zorgvuldig mee
omgaan. Daarom maken we hier graag transparant welke data we verzamelen en wat we daarmee
doen. Sommige van die gegevens zijn persoonlijk, andere niet. We lichten dat hierna graag aan u toe:
1. Aan museumbezoekers vragen we de postcode van hun woonadres. De bezoeker blijft
daarbij anoniem. Met de postcode kunnen we zien waar onze bezoekers vandaan komen en
zo kunnen we effectiever reclame maken. Goed om te weten: onze hoofdregel is dat
gegevens van museumbezoekers niet ter beschikking worden gesteld van andere partijen.
2. Dat laatste geldt ook voor de gegevens van bezoekers van onze websites. Als u onze website
bezoekt, wordt bijgehouden in welke volgorde en hoe lang iemand de pagina’s van onze
website bekijkt. Dat gebeurt automatisch met behulp van zgn. ‘cookies’. Deze registratie
gebeurt anoniem: het zijn dus geen echte persoonlijke gegevens. Door de analyse van die
bezoekgegevens kunnen we onze website verbeteren.
3. Tijdens uw bezoek aan ons park en ons museum kan het zijn dat onze veiligheidscamera’s uw
aanwezigheid registreren. Dat doen we voor de veiligheid van bezoekers, personeel en onze
collectie. Er worden dus geen persoonlijke gegevens gekoppeld aan deze camerabeelden.
Deze camerabeelden worden overigens twee weken bewaard en daarna automatisch gewist.
4. Van mensen die objecten of documenten schenken aan het museum registreren we naam,
adres en eventueel email-adres en telefoonnummer. Zo kunnen we altijd herleiden van wie
we welke spullen hebben gekregen. Die gegevens worden daarom voortdurend bewaard in
onze collectie-database. Maar ook deze gegevens worden niet met andere partijen gedeeld.
5. Van mensen die ons museum financieel ondersteunen als donateur registreren we naam,
adres en eventueel het email-adres en telefoonnummer. Die data gebruiken we om hen elk
jaar een verzoek tot donatie te sturen en om hen te informeren over wat we voor donateurs
organiseren. Bovendien, als een donateur ons machtigt om jaarlijks een bedrag van zijn of
haar rekening af te schrijven, dan slaan we ook het IBAN-nummer op, samen met de
toestemming die de donateur heeft gegeven voor de afschrijving van een bepaald bedrag.
6. Tot slot, natuurlijk leggen we persoonlijke gegevens van onze medewerkers vast, zoals naam,
adres, geboortedatum, IBAN-nummer en calamiteit-contactgegevens. De redenen daarvoor
zijn verschillend. Natuurlijk gaat het hierbij om periodieke betalingen (zoals salaris of
vrijwilligersvergoeding) maar ook de overheid vraagt ons om bijv. het nummer van ID-kaart
of paspoort te registreren. Dit is echt persoonlijke informatie. Voor zover nodig wordt die
ook verstrekt aan het bedrijf dat onze salarissen verwerkt. Logisch, maar wij vinden dat ook
hierbij zorgvuldigheid voorop moet staan en we borgen dat contractueel met de leverancier.
Ook belangrijk: elke persoon van wie wij persoonlijke gegevens registreren, mag deze inzien en ook
opdragen om ons zijn of haar data uit onze bestanden te laten verwijderen. Mocht u verder nog
vragen hebben over hoe wij persoonlijke gegevens verwerken, stuurt u dan een email naar de
directeur van het museum, die hiervoor verantwoordelijk is, via: info@oorlogsmuseum.nl

