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INLEIDING 

U als relatie van de Stichting Stadsmuseum Woerden, hierna te noemen Stadsmuseum Woerden,  

heeft er recht op dat zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.  

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een bepaalde persoon: wie u bent, waar 

u woont of hoe u eruit ziet. Denk bijvoorbeeld aan uw naam, adres, postcode, woonplaats, 

telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en voor medewerkers/ vrijwilligers een profielfoto.  

De wettelijke regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op 

de naleving van die wet door het Stadsmuseum Woerden.   

Stadsmuseum Woerden vindt het belangrijk dat u weet voor welke doelen de verwerking plaatsvindt, 

hoe lang deze gegevens worden bewaard en op welke wijze uw gegevens zijn beveiligd. In dit 

reglement wordt hierover uitleg gegeven.   

 

DOELEINDEN 

We verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens voor één of meer van de volgende doeleinden: 

• In verband met corona-protocollen voor het reserveren van bezoek aan het museum, ten 
behoeve van contactonderzoek GGD in geval een bezoeker of medewerker van het museum 
met het coronavirus besmet blijkt; 

• Het versturen van een nieuwsbrief om relaties op de hoogte te houden van de producten en 
diensten van Stadsmuseum Woerden;  

• Het versturen van uitnodigingen voor tentoonstellingen en andere activiteiten; 
• Het onderhouden van relaties; 
• Het organiseren van het vrijwilligerswerk; 
• Voor de totstandkoming van een overeenkomst, bijvoorbeeld een vrijwilligers- of 

bruikleenovereenkomst; 
• Om uw vragen te beantwoorden via e-mail, per post of telefonisch. 

Dit brengt met zich mee dat: 

- Wij om uitdrukkelijke toestemming vragen als wij uw persoonsgegevens willen verwerken.  

- Verwerking van persoonsgegevens enkel beperkt blijft tot die gegevens welke minimaal nodig 

zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.  

- Wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering 

van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en er, indien er geen wettelijke grondslag bestaat, 

expliciet toestemming is gevraagd aan de betrokken persoon.  



- Wij geen bijzondere gegevens van u vragen of verwerken, tenzij dit voor onze dienstverlening 

noodzakelijk is.  

- Wij passende technische en/of organisatorische maatregelen genomen hebben, om de deze 

persoonsgegevens te beveiligen.  

- Wij uw gegevens voor statistische onderzoek kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld voor een 

onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening. Te denken valt hierbij aan postcode 

analyses. In de resultaten van deze onderzoeken zijn de gegevens niet te herleiden tot uw 

persoon. 

- Wij ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming houden.   

 
NIEUWSBRIEF 

U kunt zich via de website abonneren op de nieuwsbrief van het museum. Uw e-mailadres wordt dan 

na autorisatie automatisch aan de verzendlijst van de nieuwsbrief toegevoegd. Via de nieuwsbrief 

ontvangt u dan alle recente informatie en activiteiten van het museum. In iedere nieuwsbrief die u 

ontvangt, staat een link waarmee u zich eenvoudig weer kunt afmelden. 

 

WIE HEBBEN TOEGANG TOT GEGEVENS 

Bij de uitvoering van de werkzaamheden kunnen de medewerkers van Het Stadsmuseum Woerden 

toegang tot uw persoonsgegevens hebben. Toegang tot persoonsgegevens is alleen mogelijk indien 

dat voor de specifieke medewerker noodzakelijk is in de uitvoering van zijn of haar werkzaamheden. 

Ter ondersteuning van de organisatie maakt Stadsmuseum Woerden gebruik van 

softwareleveranciers. Met hen zijn afspraken gemaakt dat uw persoonsgegevens voldoende worden 

beveiligd.  

 

BEWAARTERMIJN 

Stadsmuseum Woerden bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel 

waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen, tenzij het bewaren van deze gegevens voor ons 

noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen.  

Uw persoonsgegevens worden verwijderd indien blijkt dat deze niet meer worden gebruikt, u de 

toestemming van verwerking van uw intrekt en na afloop van de hierna vermeldde specifieke 

termijnen: 

- De contactgegevens ten behoeve van reserveringen van bezoekers worden bewaard tot 4 à 6 

weken na het bezoek (i.v.m. nu bekende incubatietijd corona, plus enkele weken daarna); 

- De contactgegevens van medewerkers en vrijwilligers die Stadsmuseum Woerden 

ondersteunen, mede gelet op het belang van hun brede netwerk en ambassadeursfunctie 

voor het museum, maximaal 5 jaar na het beëindigen van de overeenkomst; 

- De in het kader van de sollicitatieprocedure verwerkte persoonsgegevens zullen tot 

maximaal 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure worden bewaard. Indien 

Stadsmuseum Woerden de persoonsgegevens langer wil bewaren, zal zij de sollicitant om 

toestemming vragen, waarna de gegevens nog maximaal een jaar worden bewaard. 



 

HEEFT U EEN VRAAG OF EEN KLACHT 

Indien u na het doornemen van ons Privacyreglement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of 

contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:  

Stadsmuseum Woerden 
Kerkplein 6 
3441 BG  Woerden 
0348 431008 
contact@stadsmuseumwoerden.nl 


