Stichting Jan Verschoor
Privacyverklaring
In dit document informeren we u hoe we omgaan met persoonsgegevens die in ons bezit komen
doordat we ernaar vragen of doordat u ze ons heeft gegeven, bijvoorbeeld door ons een mail of
brief te sturen.
We beperken het verwerken van persoonsgegevens tot een minimum en gaan zorgvuldig met de
persoonsgegevens om. Mocht u een andere indruk hebben dan verzoeken we u dat aan ons te
melden.
De gegevens worden in principe niet aan derden verstrekt, alleen als dit noodzakelijk is voor de
dienstverlening of als we hiertoe wettelijk verplicht zijn.
Wij doen verder onze uiterste best om deze gegevens zo goed mogelijk te beveiligen.
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te
realiseren waarvoor deze gegevens zijn verzameld. In sommige gevallen zijn wij gehouden aan
een wettelijk verplichte bewaartermijn.
Degene die zijn of haar persoonsgegevens aan ons verstrekt, is en blijft eigenaar van deze
gegevens. Dat betekent dat er door de eigenaar van deze gegevens toestemming is gegeven om
de persoonsgegevens te verwerken. Het betekent ook dat de eigenaar deze toestemming weer
kan intrekken en zijn of haar gegevens kan laten verwijderen.
We verwerken uitsluitend de volgende gegevens voor zover die in ons bezit zijn gekomen:
● geslacht (voor aanhef in correspondentie);
● voor- en achternaam;
● geboortedatum;
● adresgegevens;
● landgegevens;
● telefoonnummer;
● e-mailadres;
● overige informatie die door de bezoeker van de website vrijwillig wordt verstrekt en/of
waarvoor de bezoeker ondubbelzinnig toestemming heeft gegeven om te mogen
verwerken, bijvoorbeeld in het kader van onderzoeksdoeleinden of om op de hoogte te
worden gehouden van activiteiten die plaatsvinden in en om het Museumhuis.
● indien van toepassing: informatie die nodig is om uw gift te kunnen aftrekken in de aangifte
inkomstenbelasting.
We verwerken persoonsgegevens om met u in contact te kunnen blijven ten einde u op de hoogte
te kunnen houden van ontwikkelingen binnen de Stichting Jan Verschoor en u te informeren over
activiteiten die door de stichting worden gesteund.
Als u sociale media zoals Facebook gebruikt, gaat u akkoord met de voorwaarden van het sociale
media-platform dat u gebruikt. Op sociale media plaatsen we advertenties over onze
tentoonstellingen en andere activiteiten. U krijgt onze advertenties te zien op basis van de

gegevens die het sociale mediaplatform met uw toestemming verzamelt. Wij hebben geen invloed
op de gegevens die sociale media-platforms van u verzamelen.
De stichting maakt geen gebruik van Google Analytics of andere tools om inzicht te krijgen in het
bezoek van de websites.
U kunt de gegevens die we van u bewaren opvragen, aanpassen of laten verwijderen door een
mail te sturen aan info@stichtingjanverschoor.nl. We zullen zo snel mogelijk reageren.
Deze privacyverklaring is gepubliceerd op 7 juni 2018.

