Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Stichting St. Bernardushof, Kloostermuseum Aduard
__________________________________________________________________________________________

Het bestuur en de overige vrijwilligers van de Stichting houden zich aan de volgende regels.
1. De Stichting bewaart zo weinig mogelijk privé-gegevens.
We beperken ons tot Naam, Adres, Postcode + Woonplaats, telefoongegevens en email-adressen.
Deze gegevens zijn, voor zover het gegevens van de actieve vrijwilligers van het museum betreft,
aangevuld met ‘taal’ en ‘taken’, ook beschikbaar voor de overige actieve vrijwilligers.
Overige gegevens, zoals van donateurs, bruikleengevers, oud-vrijwilligers, genodigden bij de opening
van exposities en overige relaties liggen alleen bij het bestuur.
Het bestuur, in dit geval de secretaris, bewaart deze gegevens zoveel mogelijk op één plaats.
2. De gegevens over de vrijwilligers worden door alle vrijwilligers alleen gebruikt voor communicatie
over museumzaken. Ze worden ook NIET voor andere (bijv. marketing-) doeleinden aan derden
verstrekt.
De gegevens over alle relaties worden alleen gebruikt voor communicatie over het museum, dan wel
over aangelegenheden (bijv. een bestelling of een betaling) die spelen tussen het museum en de
betreffende relatie, en worden eveneens NIET voor andere doelen aan derden verstrekt.
3. Ter meerdere bescherming worden bij e-mails, die aan één persoon zijn gericht, maar waarvan aan
anderen een kopie worden gestuurd, die kopieën bij voorkeur m.b.v. BCC (blinde kopie) verzonden.
Bij een mail die aan een hele groep wordt gestuurd, worden alle adressen in BCC gezet.
4. Foto’s of videobeelden van aan het museum gerelateerde activiteiten, waarop personen te zien
zijn (in het bijzonder kinderactiviteiten) worden niet extern , d.w.z. buiten de kring van vrijwilligers,
gepubliceerd, tenzij de betrokken persoon (of, bij kinderen jonger dan 16, de ouders) daarvoor
toestemming daarvoor heeft gegeven.
Bij het maken van nieuwe foto’s of videobeelden, waarop personen te zien zijn, wordt vooraf
toestemming gevraagd om deze beelden te mogen publiceren.
In het bijzonder gaat het hier om publicatie op de website, de facebookpagina en andere door het
museum social media of om materiaal dat speciaal wordt vervaardigd ten behoeve van exposities,
alsmede in persberichten en advertenties.
5. De betreffende foto’s en videobeelden worden, voor zover dat is gewenst, in ons archief bewaard.
Het archief is niet ter inzage aan anderen dan de medewerkers van het museum.
6. De Stichting neemt de bescherming van alle persoonsgegevens serieus en neemt passende
maatregelen (zoals het zoveel mogelijk op één plaats bewaren van de gegevens en AVG-instructie
aan de actieve vrijwilligers) om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking
en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Eenieder die vermoedt dat gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, wordt verzocht om direct contact op te nemen
met het bestuur via info@kloostermuseumaduard.nl.
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