Privacyregeling Stichting Friesch-Groningsche Heide als exploitant van
Themapark en Openluchtmuseum De Spitkeet
I.

ALGEMEEN

Over deze privacyverklaring
Voor Stichting Friesch-Groningsche Heide is privacy en een veilige omgeving van groot
belang. Deze omgeving heeft betrekking op het themapark en openluchtmuseum De
Spitkeet.
Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van
persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van
gegevensverwerking. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens
worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met
betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de
contactpersoon is.
Algemene maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens
U heeft het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met uw persoonsgegevens wordt
omgegaan. Daarom zorgt de Stichting ervoor dat uw privacyrechten en
gegevensbescherming op orde zijn door deze te beveiligen en privacyregels toe te passen.
Om op een veilige en bewuste manier om te gaan met persoonsgegevens heeft de Stichting
diverse beleidsmatige maatregelen getroffen.
Uw rechten, de procedure bij een verzoek en de contactgegevens
Om te voldoen aan verzoeken van betrokkenen en ervoor te zorgen dat er passende en
organisatorische maatregelen worden genomen om aan de privacy-regels te voldoen heeft
de Stichting de coördinatie van die waarborgen belegd bij het dagelijks bestuur.
Om in contact te treden of een verzoek conform de Algemene Verordening
Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming
te doen kunt u contact opnemen met één van de leden van het dagelijks bestuur.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene
Verordening Gegevensbescherming geven betrokkenen de volgende rechten:

1. Het recht op dataportabiliteit.
Het recht om uw eigen persoonsgegevens die zijn verzameld op basis van
toestemming of vanwege de uitvoering van een overeenkomst in een digitaal
gangbaar en leesbaar formaat te ontvangen en/of te verstrekken aan een andere
partij.
2. Het recht op vergetelheid.
Het recht om ‘vergeten’ te worden. Uitschrijving uit de kerk is mogelijk en de
gemeente moet voldoen aan uw verzoek om vergeten te worden voorzover de
belangen van anderen of de legitieme belangen van de kerk zich daar niet tegen
verzetten.
3. Recht op inzage.
Het recht van mensen om hun persoonsgegevens die worden verwerkt in te zien.
4. Recht op rectificatie en aanvulling.
Het recht om de persoonsgegevens die van u worden verwerkt te wijzigen. Gegevens
kunnen worden gewijzigd indien men van mening is dat deze niet kloppen, voorzover
de belangen van anderen of de legitieme belangen van de kerk zich hiertegen niet
verzetten.
5. Het recht op beperking van de verwerking:
Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
6. Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten. Bij besluiten gaat het om
besluitvorming voor rechtsgevolgen hebben of de betrokkene in zijn/haar
aanmerkelijk belang treffen.
7. Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
8. Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Voor een verzoek met betrekking tot één van de bovenstaande rechten neemt u contact op
met één van de leden van het dagelijks bestuur. Het DB zal vervolgens uw verzoek
behandelen. Het DB heeft een maand de tijd vanaf uw verzoek om aan uw verzoek te
voldoen, tenzij de omstandigheden nopen tot een verlenging van de termijn tot maximaal
drie maanden. Bij een dergelijke verlenging zult u een met redenen omklede verklaring
daarover krijgen. Het DB zal vervolgens zo goed mogelijk aan uw verzoek voldoen. Bij het
voldoen aan uw verzoek moet het DB rekening houden met de privacy-rechten van anderen
en het gerechtvaardigd belang en de gerechtvaardigde activiteiten van de Stichting.

II.

SPECIFIEK

Wie zijn wij
Stichting Friesch-Groningsche Heide heeft ten doel: het tonen van het verband tussen de
natuur, wonen en werken op de arme friesch-groningsche heide in de negentiende en het
begin van de twintigste eeuw. Zij doet dat door middel van het exploiteren van themapark
en openluchtmuseum de Spitkeet.

De Stichting is ingeschreven bij de KvK onder nr 41003652 en heeft een bestuur van wie de
gegevens bekend zijn bij de KvK.
Bezoekadres en postadres: de Dunen 1,3,5,7,9
9281 KT Harkema
Telnr 0512-840431
Email: info@despitkeet.nl

Personenen
De Stichting werkt met een bestuur, één betaald personeelslid en vrijwilligers.
Daarnaast kent de stichting schenkers en uitleners van museumstukken en donateurs.
Waar worden persoonsgegevens verwerkt
Het bestuur: gegevens bij de KvK en voorts in de vrijwilligersadministratie.
Het personeelslid: gegevens bij de salarisadministrateur (DVeN) en in de
vrijwilligersadministratie.
Vrijwilligers: Vrijwilligersovereenkomsten: in een ordner in een afgesloten kast.
Digitaal in een excelsheet.
Verzameld in een ringband.
Schenkers/uitleners: met de gegevens van het museumstuk in een ordner in een afgesloten
kast.
Digitaal: in Adlib een intermuseaal registratiebestand.
Donateurs: Aanmeldingsformulieren: in een ordner in een afgesloten kast.
Digitaal in een excelsheet.
Welke persoonsgegevens verwerken wij
Van vrijwilligers:
In de vrijwilligersovereenkomst:
Voornaam
Achternaam
Adres
Woonplaats
Geboortedatum
Trouwdatum
Telefoonnummer
Mobiele telefoonnummer
E-mailadres
Functie/taakomschrijving
Datum
Handtekening
In de digitale vrijwilligersadministratie
Idem behalve Datum en Handtekening
Bovendien de taken waarop de vrijwilliger kan worden ingezet.

In de ringband
Idem behalve Datum en Handtekening
De gegevens van de vrijwilligers zijn nodig voor een goede coördinatie van de inzet van de
vrijwilligers en om tot op zekere hoogte het wel en wee te kunnen volgen.
Van donateurs
Op het aanmeldingsformulier
Naam
Geboortedatum
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mail
Voor een eventuele machtiging
Bedrag jaarlijkse donatie
Bankrekeningnummer
Ten name van
Datum
Handtekening
In de digitale donateursadministratie
Naam
Geboortedatum
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mail
Iban
Naam rekeninghouder
Plaats rekeninghouder
Bedrag
De gegevens van de donateurs zijn nodig om jaarlijks de automatische incasso van de
donaties te kunnen doen en om vervolgens de jaarlijkse donateurskaart en het jaarverslag te
kunnen verstrekken. De baliemedewerkers hebben toegang tot de gegevens in situaties
waarbij een donateur toegang vraagt tot het museum en de donateurskaart niet kan tonen.
Van schenkers/uitleners
Op het aannameformulier
Naam
Adres

Postcode
Telefoonnummer
E-mailadres
Handtekening
In Adlib
Naam
Woonplaats
Klanten van museum en horecaficiliteiten
In de administratie voor de horeca
Naam
Adres
Postcode
Telefoonnummer
E-mailadres
Leveranciers
Naam
Adres
Postcode
Telefoonnummer
E-mailadres
Waar zijn de gegevens
Van de vrijwilligers
De Vrijwilligersovereenkomsten
De excelsheet
De ringband
Van de donateurs
Het aanmeldingsformulier
De excelsheet
Van de schenkers/uitleners
Het aannameformulier
Adlib

Toegang tot de gegevens
Van de vrijwilligers: alle vrijwilligers
Van de donateurs: het DB, de beheerster en de baliemedewerkers
Van de schenkers/uitleners: de leden van de collectie/registratiegroep
Van klanten en leveranciers: enkele vrijwilligers zijn bevoegd tot het maken van afspraken.

Plaats van de stukken
Alle stukken zijn opgeborgen in afgesloten kasten.
Van bepaalde gegevens van vrijwilligers en donateurs zijn documenten gemaakt die door
vrijwilligers kunnen worden geraadpleegd.

Links naar andere websites
Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga
je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik
maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- en privacyverklaring van de
betreffende website.

Wijzigingen
Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een
andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze
website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen we de
wijzigingen ook direct met jou communiceren.

Vragen
Heb je vragen over deze privacyverklaring, verwerking van je persoonsgegevens of wil je een
verzoek indienen met betrekking tot je rechten, dan kun je ons via de gegevens eerder in
deze verklaring genoemd bereiken.

Wanneer gewijzigd
Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 15 oktober 2018.

