
PRIVACY VERKLARING      
d.d. 25 mei 2018, update 5 juni 2018 

Het Elisabeth Weeshuis Museum communiceert met bezoekers, leerkrachten, 

leerlingen, museumvrienden, medewerkers en vrijwilligers en andere 

betrokkenen. Daartoe registreert en bewaart het museum in sommige gevallen 
uw persoonlijke gegevens. Met deze gegevens gaan wij uiteraard zeer zorgvuldig 

om. Welke gegevens we precies van u bewaren, hoe we dat doen en wie er 

binnen het museum toegang hebben tot deze gegevens zetten wij hieronder 

uiteen. Mocht u naar aanleiding van deze privacy verklaring vragen hebben, 
neemt u dan contact op met:  

Elisabeth Weeshuis Museum (EWM) 

Herenstraat 29 

4101 BR Culemborg 

0345 513912 
www.weeshuismuseum.nl / info@weeshuismuseum.nl  

Onze directeur, Nicole Spaans, is in zake de privacy wetgeving aanspreekpunt. Zij 

is te bereiken via info@weeshuismuseum.nl. 

Van wie, waarom, hoe lang, hoe beschermd? 

1. De partners in Het Weeshuis: Het EWM, Bibliotheek Rivierenland en 

Volksuniversiteit West-Betuwe hanteren voor de interne communicatie en 

onderlinge herkenbaarheid een gezamenlijk zogenaamd ”smoelenboek”: Wees 

Gezien, waarin de volgende persoonsgegevens van vrijwilligers en medewerkers 
van de partners in Het Weeshuis staan vermeld: 

 Voor- en achternaam 

 Adresgegevens  

 Telefoonnummer 

 E-mailadres 
 Pasfoto 

Het EWM bewaart deze persoonsgegevens ten behoeve van de partners en is dus 

de verwerker hiervan. Deze gegevens hiervoor zijn vrijwillig aan het EWM 

verstrekt en kunnen uiteraard worden ingetrokken. Als u dat aangeeft of bij uw 
vertrek worden de gegevens binnen twee weken uit Wees Gezien verwijderd. 

Wees Gezien staat op een beveiligde pagina van: www.elisabethweeshuis.nl. 

Alleen degenen die in Wees Gezien zijn opgenomen hebben toegang tot deze 

pagina. 

2. Ten behoeve van de interne communicatie bewaart het EWM van de eigen 

medewerkers en vrijwilligers de volgende gegevens:  

 Voor- en achternaam 

 Geslacht 
 Adresgegevens  

http://www.weeshuismuseum.nl/
http://www.elisabethweeshuis.nl/


 Telefoonnummer 

 E-mailadres 

 Indien relevant bankgegevens, ID-nummer 
 Indien relevant een VOG, alleen van toepassing op leden van het educatie 

team. Deelname van het EWM aan de Brede School Culemborg verplicht EWM 

ertoe de VOG’s te bewaren. 

Deze gegevens worden in een beveiligde map op de museumcomputer bewaard, 
en zijn uitsluitend toegankelijk voor twee daarvoor aangewezen stafmedewerkers. 

3. Ten behoeve van de verzending van de museumnieuwsbrief bewaart EWM op 

de server van Mailchimp voor- en achternaam en e-mailadres van abonnees. 

Afmelden kan te allen tijde via een link in de nieuwsbrief. Bij afmelden wordt uw 
e-mailadres automatisch direct verwijderd en wordt u niet meer benaderd. De 

gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor twee daarvoor aangewezen 

stafmedewerkers van het EWM. 

4. Ten behoeve van communicatie met leerkrachten en ouders, en ten behoeve 
van de veiligheid van de leerlingen die in het kader van de Brede School 

Culemborg deelnemen aan de buitenschoolse programma’s van het EWM, 

bewaart het EWM van deze leerlingen voor de duur van het programma de 

volgende gegevens:   

 Naam leerling 
 Telefoonnummer ouders 

 Klas en school 

 Eventuele bijzonderheden, zoals medicijngebruik en toestemming aan het 

EWM voor het maken en publiceren van foto's. 

Na afloop van een buitenschools programma worden de gegevens direct 

verwijderd.  

Van de leerkrachten bewaart het EWM de naam, een werk-email-adres en het 

telefoonnummer voor de gebruikelijke communicatie voor de duur van de 
werkrelatie. Wordt deze relatie beëindigd, dan worden de gegevens binnen twee 

weken verwijderd. 

De gegevens van leerkrachten en leerlingen worden bewaard op de beveiligde 

computer van de educatief medewerker en zijn uitsluitend toegankelijk voor deze 

medewerker van het EWM. 

5. Om Vrienden van het Museum gratis toegang te verschaffen tot het museum 

ligt er achter de museumbalie een naamlijst. Aan de hand van deze papieren lijst 

checken de baliemedewerkers of de museumbezoeker Museumvriend is. Als het 

museum gesloten is, wordt deze lijst in een gesloten kast bewaard. 

6. Onder zijn bezoekers doet het museum onderzoek. De gegevens die hiermee 

worden verkregen helpen het museum bij de communicatie met (potentiële) 

bezoekers. Deelname kan geheel anoniem. Bezoekers die graag meedingen naar 

het winnen van een museumkaart en/of de nieuwsbrief van het museum willen 
ontvangen, laten vrijwillig hun naam en e-mailadres achter. Deze gegevens 

worden in een overzicht geplaatst. Een vrijwilliger en twee stafmedewerkers 

hebben toegang tot dit bestand. Het wordt bewaard op een beveiligd deel van de 

museumcomputer. 

7. De privacy wetgeving heeft ook betrekking op beeldmateriaal. Het EWM 

illustreert zijn activiteiten voor online en offline communicatie met foto’s om deze 

zo te verduidelijken en aantrekkelijker te maken. Voor het plaatsen van foto’s 



heeft het EWM toestemming gekregen van de personen die erop staan. Ofwel, het 

EWM heeft getracht in contact te komen met de weergegeven personen om met 

terugwerkende kracht schriftelijke toestemming te verkrijgen. Mocht u geen 
toestemming hebben verleend voor een foto op onze website of Facebook-pagina, 

neemt u dan s.v.p. contact op met het EWM. U kunt dan alsnog schriftelijk 

toestemming geven, ofwel EWM verwijdert op uw verzoek onverwijld de 

geplaatste foto. De foto’s worden bewaard op de beveiligde museumcomputer en 
zijn toegankelijk voor twee stafmedewerkers van het museum. 

Tijdens een bezoek aan het EWM registreren veiligheidscamera’s uw 

aanwezigheid. Dat doen we voor de veiligheid van bezoekers, personeel en onze 

collectie. Deze camerabeelden worden 72 uur bewaard en daarna automatisch 
gewist. Uitsluitend in geval van een incident worden deze beelden bekeken. 

Daarvoor heeft één museummedewerker toestemming. 

ALGEMEEN 

Doel 
Het EWM bewaart uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 Interne en externe communicatie; 

 Verzekering, uitbetaling salarissen; 

 Verzenden van de nieuwsbrief, informatie verschaffing, klantenbinding; 

 Veiligheid leerlingen 

Termijn 

Gezien bovenstaande heeft het EWM een gerechtvaardigd belang voor het 

bewaren van persoonsgegevens. Het EWM bewaart persoonsgegevens niet langer 

dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens nodig zijn. 
Als de gegevens niet meer nodig zijn, zal het EWM ze direct of uiterlijk binnen 

twee weken verwijderen. 

Derden 

Het EWM verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. 

Geautomatiseerde besluitvorming  

Het EWM neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen 

over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat 

hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, 

zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van het EWM) tussen 
zit.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

Alle relaties van het EWM hebben het recht om persoonsgegevens in te zien, te 

corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft eenieder het recht om eerder 
verleende toestemming voor de het bewaren van gegevens in te trekken of 

bezwaar te maken tegen de verwerking ervan. 

Beveiligen  

Het EWM neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Toegang tot de 

gegevens is beperkt tot twee stafmedewerkers in de organisatie. Als u de indruk 

heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 
misbruik, neem dan contact op met het EWM, via info@weeshuismuseum.nl  

 


