
     Stichting Brabants Museum Oud-Oosterhout 
 

Privacyverklaring 
 
Stichting Brabants Museum Oud-Oosterhout, verder te noemen de stichting, is 
verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 
privacyverklaring. 
 
Contactgegevens 
Stichting Brabants Museum Oud-Oosterhout 
Bredaseweg 129 
4904 SB Oosterhout 
T: 0162 426815 
E: info@brabantsmuseumoudoosterhout.nl 
KvK 41107006 
 
Functionaris Gegevensbescherming 
De secretaris van de stichting Brabants Museum Oud-Oosterhout is de Functionaris 
Gegevensbescherming. Deze is te bereiken via het bovengenoemde e-mailadres. 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken: 
De stichting verwerkt de persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt hebt. Hieronder een 
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

- Voor- en achternaam 
- Bedrijfsnaam (bij sponsors of vrienden) 
- Adresgegevens 
- Geboortedatum, leeftijd 
- Telefoonnummer 
- Mailadres 
- Banknummer 

 
Foto’s en video’s 
Vrijwilligers van de stichting maken regelmatig foto’s en video’s van gebeurtenissen die op 
het museum plaatsvinden. Deze foto’s en video’s worden onder andere gebruikt op de 
sociale media om geïnteresseerden attent te maken op activiteiten of de collectie van het 
museum; ook worden ze soms gebruikt om deze aan bezoekers van het museum te tonen. 
 
Doel van het verwerken van persoonsgegevens 
De stichting verwerkt de persoonsgegevens van vrijwilligers voor de volgende doelen: 

- Verzenden van een wekelijkse informatiebrief 
- Contact opnemen in verband met dienstroosters 
- Uitbetaling doen van onkostenvergoedingen en declaraties 
- Contact opnemen in verband met personeelsgerelateerde zaken. 

 
De stichting verwerkt de persoonsgegevens van externen (bezoekers, sponsors, vrienden 
enz.) voor de volgende doelen: 



- ter informatie van ontwikkelingen binnen het museum, bijvoorbeeld door het 
toezenden van een Nieuwsbrief 

- om betrokkenen uit te nodigen voor speciale gebeurtenissen van het museum zoals 
de seizoensopening. 

 
 
Bewaartermijn persoonsgegevens 
De stichting bewaart persoonsgegevens tot zeven jaar na uitdiensttreding van een 
vrijwilliger en tot zeven jaar na het aflopen van een sponsorcontract. 
 
Cookies of vergelijkbare technieken 
De stichting gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook 
hebt u het recht om openbaarmaking van beeld- en/of geluidsmateriaal van u persoonlijk te 
blokkeren. Het verzoek daartoe doet u bij de Functionaris Gegevensbescherming. Om er 
zeker van te zijn dat het verzoek van u komt, vragen we u een kopie van uw identiteitsbewijs 
bij te voegen. De functionaris reageert zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken. 
 
De stichting wijst u erop dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de 
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens 
(https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).  
 
Beveiliging persoonsgegevens 
De stichting neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt 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 dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze 
Functionaris Gegevensbescherming. 
 
 


