Privacybeleid
Stichting Nationaal Jenevermuseum Schiedam hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In
dit Privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om de privacy van onze bezoekers en/of medewerkers te waarborgen en gaan daarom
zorgvuldig om met persoonsgegevens. Nationaal Jenevermuseum Schiedam houdt zich in alle gevallen aan de
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met
zich mee dat wij in ieder geval:
- Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen
en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacyreglement
- Verwerking van persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de
doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
- Wij vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze informatie nodig hebben voor de verwerking van
persoonsgegevens.
- Wij hebben passende technische en/of organisatorische maatregelen genomen, zodat de beveiliging van deze
persoonsgegevens gewaarborgd is.
- Wij geven geen persoonsgegevens door 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 perso(o)n(en).
- Wij zijn op de hoogte van de rechten omtrent persoonsgegevens en wij respecteren deze.
Jenevermuseum Schiedam heeft voor haar organisatie een privacyreglement opgesteld. Deze is te raadplegen op
onze website. Tevens maakt dit reglement onderdeel uit van de inwerkperiode van iedere medewerker en/of
stagiaire.
Bij de gegevensverwerking wordt voldaan aan de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) en andere
relevante wetten.
Daarnaast geldt binnen Jenevermuseum Schiedam een gedragscode voor alle bestuursleden, medewerkers,
stagiaires en vrijwilligers. Dit wil zeggen dat er met persoonsgegevens en persoonsgevoelige gegevens zorgvuldig
wordt omgegaan. Er is een geheimhoudingsplicht.
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:
Nationaal Jenevermuseum Schiedam
Lange Haven 74
3111 CH Schiedam
info@jenevermuseum.nl
010 – 246 96 76
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