
Privacyverklaring Stichting Vaassen Historie  
 
Stichting Vaassen Historie (hierna: de stichting) verwerkt persoonsgegevens. Deze verklaring geeft 
informatie over hoe de stichting omgaat met persoonsgegevens.  
 
Onze contactgegevens 
Naam stichting:  Stichting Vaassen Historie  
Adres:  Dorpsstraat 73  
Postcode/plaats:  8171 BM Vaassen  
Contactpersoon: voorzitter van de stichting  
E-mailadres:  voorzitter@vaassenhistorie.nl 
 
Van wie verwerkt Stichting Vaassen Historie persoonsgegevens?  
Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie onze stichting direct of indirect een relatie 
heeft, wil krijgen of heeft gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:  
 Vrijwilligers (incl. bestuursleden en suppoosten) van Stichting Vaassen Historie  
 Sponsoren en vrienden 
 Exposanten  
 Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een zakelijke relatie mee 

hebben, willen krijgen of hebben gehad  
 
Grondslag verwerking persoonsgegevens  
Wij verwerken persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG). Op basis van deze wet kunnen wij een beroep doen op onderstaande 
grondslagen:  
 Toestemming van de betrokken persoon  
 Noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst (mailcontact medewerkers, nieuwsbrieven)  
 Noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen  
 Behartigen van gerechtvaardigde belangen (verwerken overeenkomsten)  
 
Doeleinden van verwerking  
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor:  
 De uitvoering van overeenkomsten  
 Toesturen van nieuwsbrieven  
 Administratieve handelingen  
 Suppoosten informeren over het rooster voor de openingstijden van het museum 
 Vrijwilligers informeren over zaken die het museum betreffen  
 
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens?  
De gegevensbeheerders dragen zorg voor de juiste registratie.  
 
Verwerkt de stichting ook bijzondere persoonsgegevens?  
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk 
verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Wij verwerken alleen bijzondere 
persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet of met uw toestemming. Wij controleren 
actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen ook niet worden geregistreerd.  
 
Hoe gaat de stichting met persoonsgegevens om?  
Wij bewaren uw persoonsgegevens zorgvuldig en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal 
gebruik binnen de stichting of het doel waarvoor zij zijn verwerkt. 
 



Wie kan er bij de persoonsgegevens?  
De gegevensbeheerders zijn bevoegd om de gegevens te muteren. Bij de stichting kunnen uw 
persoonsgegevens alleen worden geraadpleegd door medewerkers of vrijwilligers die, gelet op hun 
functie hier toestemming voor hebben.  
 
Doorgeven van uw persoonsgegevens aan derde partijen  
Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat wettelijk verplicht 
is of als dat echt nodig is om de werkzaamheden uit te voeren. 
 
Hoelang worden de gegevens bewaard?  
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn 
verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen of 
het uitvoeren van overeenkomsten.  
 
Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?  
Bij de verwerking van persoonsgegevens is de stichting gebonden aan de daarvoor geldende wet- en 
regelgeving. 
 
Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de stichting en heeft u het 
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de 
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u 
genoemde organisatie, te sturen. 
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van 
uw persoonsgegevens sturen naar info@vaassenhistorie.nl. 
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine 
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel 
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 
 
OPT-OUT  
Om de werkzaamheden op de stichting zo makkelijk mogelijk te maken, kan de stichting u berichten 
sturen. Denk hierbij aan een bevestiging van uw inschrijvingen en de nieuwsbrief. Het is niet mogelijk 
om u voor deze berichten uit te schrijven. De stichting beschouwt deze als noodzakelijk. Indien u 
geen prijs stelt op informatie over de stichting/het museum of anderszins bezwaar hebt tegen 
gebruik van uw gegevens, kunt u dit aan ons doorgeven. Wij zullen hierop passende actie 
ondernemen.  
 
Waar kan ik terecht met een klacht?  
U kunt een klacht indienen over het opslaan of de verwerking van uw persoonsgegevens door onder 
andere contact op te nemen via info@vaassenhistorie.nl t.a.v. het bestuur. Na ontvangst van uw 
klacht wordt deze getoetst aan de wettelijke standaarden. De stichting maakt een afweging of de 
klacht gegrond is. Van het besluit betreffende de afhandeling van uw klacht ontvangt u schriftelijk 
bericht.  
 



Mocht u niet tevreden zijn over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u zich in tweede instantie 
richten tot de Autoriteit persoonsgegevens via de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl  
 
Cookies  
De stichting maakt geen gebruik van cookies op haar website.  
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn 
van misbruik, neem dan contact op via info@vaassenhistorie.nl 
 
Wijzigingen privacyverklaring  
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, 
bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen. De meest recente versie kunt u vinden op 
onze website: www.vaassenhistorie.nl 
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