
PRIVACYBELEID VAN STICHTING CULTUURHISTORISCH ERFGOED 
’S-HEERENBERG EN BERGH

Dit is de privacyverklaring van de stichting “Stichting Cultuurhistorisch Erfgoed ’s-
Heerenberg en Bergh”, gevestigd te ’s-Heerenberg, vestigingsadres aldaar aan de 
Marktstraat nummer 3, hierna ook te noemen: Stadsmuseum Bergh. 
Stadsmuseum Bergh opereert publiekelijk onder meer door het beheren van een museale 
ruimte op bovengenoemd adres en haar website www.stadsmuseumbergh.nl en is mede 
daardoor verantwoordelijk voor de verwerking van aan haar toevertrouwde  
persoonsgegevens, geplaatst op deze website of anderszins. 

Stadsmuseum Bergh neemt uw privacy serieus. Daarom is dit privacy-beleid opgesteld om 
u te informeren hoe zorgvuldig door deze stichting met persoonsgegevens wordt 
omgegaan en hoe Stadsmuseum Bergh zorgt voor een adequate bescherming daarvan.  
Bij het verwerken van de persoonsgegevens handelen wij overeenkomstig de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (de AVG). 
Raadpleeg de meest recente versie van ons privacy-beleid op bovengenoemde website om 
op de hoogte te blijven van eventueel aangebrachte wijzigingen.  

Welke persoonsgegevens kunnen door ons worden verwerkt?  
a. Naam, voornamen, voorletters, roepnaam, titulatuur, geslacht 
b. Adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en email-adres 
c. Geboorteplaats en -datum  
d. Bankrekeningnummer 
e. Een administratienummer 
f. Gegevens die noodzakelijk zijn m.b.t. de uitvoering van een (vrijwilligers) 

overeenkomst. 

Registratie, bescherming, toestemming en beveiliging 
a. Persoonsgegevens zullen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij door 

Stadsmuseum Bergh zijn verkregen en geregistreerd en worden niet voor andere 
doeleinden gebruikt tenzij hiervoor door betrokkene uitdrukkelijk toestemming is 
verleend. 

b. Alleen indien dit noodzakelijk is voor een juiste functionaliteit van het museale 
karakter van Stadsmuseum Bergh, dan wel op grond van een wettelijke 
verplichting, worden gegevens met andere direct betrokkenen gedeeld. 



c. Stadsmuseum Bergh zorgt voor een passende beveiliging van verstrekte 
persoonsgegevens in een daartoe opgezet (elektronisch) registratiesysteem.  

d. Persoonsgegevens worden verwijderd uit de persoonsregistratie wanneer 
Stadsmuseum Bergh daartoe wettelijk is verplicht. 

e. Betrokkenen kunnen middels een schriftelijk verzoek aan Stadsmuseum Bergh te 
allen tijde de registratie van zijn/haar gegevens opvragen en verzoeken om 
wijziging daarvan. 

Koppelingen  
Stadsmuseum Bergh kan binnen haar activiteiten koppelingen naar andere websites en 
software ten dienste staan. Stadsmuseum Bergh is niet aansprakelijk voor de privacy-
praktijken of de inhoud van deze websites of software. Raadpleeg daarom het privacy-
beleid van deze andere sites om hun privacy- en informatieverzamelingspraktijken te 
kennen.  

Wettelijk verplichte bekendmaking  
Stadsmuseum Bergh mag uw persoonsgegevens bekend maken wanneer zij te goeder 
trouw van oordeel is dat een geldende wet, verordening of juridisch proces dit vereist, of 
wanneer zij meent dat bekendmaking noodzakelijk is om haar rechten, of de rechten van 
een andere gebruiker van deze persoonsgegevens, te vrijwaren of af te dwingen.  

Geen foutloze uitvoering  
Stadsmuseum Bergh garandeert geen foutloze uitvoering van dit privacy-beleid. Het is 
altijd mogelijk dat een privacy-probleem ongewild aan haar aandacht ontsnapt, ondanks 
inspanningen om dit te voorkomen. Bijgevolg stelt Stadsmuseum Bergh alle eventuele 
opmerkingen over mogelijke problemen met de privacy op prijs en verwelkomt van harte 
alle voorstellen over hoe haar service in het algemeen kan worden verbeterd. 
Stadsmuseum Bergh zal alles in het werk stellen om dit privacy-beleid correct uit te voeren 
en onmiddellijk maatregelen treffen wanneer wordt vastgesteld dat er op dit vlak 
verbetering nodig is. 


