PRIVACY PROTOCOL
van het Nederlands Mijnmuseum
in verband met de per 25 mei 2018 van kracht geworden
Algemene Verordening Gegevensverwerking
1.
De Stichting Carboon, exploitant van het Nederlands Mijnmuseum in Heerlen, hierna te
noemen het museum, beschikt over de navolgende persoonsgegeven:
a. de namen, adressen, telefoonnummers, en e-mailadressen van haar bestuursleden,
de leden van de Raad van Advies, haar medewerkers, vrijwilligers, ontvangers van
haar nieuwsbrief (onder wie de vrienden van het Nederlands Mijnmuseum) en
donateurs; ze zijn vastgelegd in digitale bestanden;
b. schriftelijke overeenkomsten van schenking, bruikleen, koop en huurkoop van tot
haar collectie behorende voorwerpen met derden; een gedeelte van deze
schriftelijke contracten is tevens in digitale bestanden opgenomen.
c. de namen, adressen, telefoonnummers, en e-mailadressen van de scholen waarvoor
het museum lessen verzorgt, alsmede van de contactpersonen van die scholen.
2.
De in art. 1 onder a en c bedoelde gegevens worden door het museum uitsluitend gebruikt
voor communicatie met de aldaar genoemde personen respectievelijk instellingen. Deze
gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Derden hebben ook geen toegang
tot deze gegevens
3.
De in art. 1 onder b genoemde gegevens zijn uitsluitend voor intern gebruik, en worden niet
aan derden ter beschikking gesteld. Derden hebben geen toegang tot deze gegevens.
4.
De in art. 1 onder a en c bedoelde personen respectievelijk instellingen hebben uitdrukkelijk
toestemming verleend aan het museum om hun gegevens op te slaan. Het museum neemt
deze verleende toestemmingen op in een digitaal bestand. Ditzelfde geldt de in art. 1 onder
b bedoelde gegevens voorzover ze zijn ondergebracht in een digitaal bestand.
Het museum wijst hen op haar website, in haar nieuwsbrief en de publicaties die daarvoor
geëigend zijn er op dat zij inzage kunnen vragen in hun opgeslagen gegevens, alsmede dat zij
verwijdering van hun gegevens uit de betreffende bestanden kunnen vragen aan het
museum.
5.
De in art. 4 bedoelde inzage in respectievelijk verwijdering van opgeslagen gegevens kan
gevraagd worden aan het bestuur van de Stichting Carboon, Mijnmuseumpad nr. 2, 6412 EX
Heerlen, door middels van een schriftelijk verzoek.

Het museum beslist op het in de bovenstaande alinea bedoelde verzoek zo spoedig mogelijk.
6.
De in art. 1 genoemde bestanden worden beheerd door de bedrijfsleider van het museum
respectievelijk de daartoe aangewezen bestuursleden van het museum.
Zij zijn tevens – bij uitsluiting - verantwoordelijk voor de verwerking van de in deze
bestanden vervatte persoonsgegevens.
7.
Derden die een donatie doen aan het museum worden slechts met naam en toenaam
vermeld in publicaties van het museum indien zij daarvoor schriftelijk toestemming hebben
gegeven aan het museum, hetzij voorafgaande aan de donatie hetzij achteraf .
Eveneens worden de namen van personen die het museum een schenking doen en/of
voorwerpen in bruikleen afstaan en/of voorwerpen aan het museum verkopen in daarvoor
in aanmerking komende publicaties van het museum vermeld indien zij daarvoor vooraf
schriftelijk toestemming hebben verleend
8. Op haar website, in haar nieuwsbrief en de daarvoor in aanmerking publicaties maakt het
museum melding van het bestaan van het onderhavige Privacy Protocol.
Het museum zal dit protocol regelmatig evalueren en desgewenst wijzigen of aanvullen.

