
PRIVACYVERKLARING Museum Huis Doorn 

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT 

De Stichting tot Beheer van Huis Doorn (hierna genoemd: Museum Huis Doorn) verwerkt uw 

persoonsgegevens in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke conform de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG) doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u 

deze zelf bijvoorbeeld via het invullen van een formulier (op de website) aan ons heeft verstrekt. Bij 

het verwerken van uw persoonsgegevens respecteert Museum Huis Doorn uw privacy en worden er 

nooit meer persoonsgegevens verwerkt dan noodzakelijk. Hier geeft Museum Huis Doorn informatie 

over de persoonsgegevens die worden verzameld, waarom deze worden verzameld en hoe deze 

worden verwerkt. 

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk 

persoon bedoeld. Museum Huis Doorn verwerkt de volgende persoonsgegevens: 

• uw volledige naam, voorletters, roepnaam en titel 

• contactgegevens zoals, e-mailadres, postadres en telefoonnummer 

• gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP adres 

• uw bankrekening 

• gegevens die u verstrekt in het kader van het bijwonen van bijeenkomsten 

• gegevens die u verstrekt in het kader van het sluiten van een overeenkomst, zoals 

bruikleenovereenkomsten, schenkingsovereenkomsten, koopcontracten en overeenkomsten met 

leveranciers 

• gegevens die u verstrekt in het kader van een sollicitatie, als voor- en achternaam, geboorteplaats 

en -datum, adres, telefoonnummer, nationaliteit en alle overige informatie vermeld in uw sollicitatie 

• alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u aan Museum Huis Doorn verstrekt 

of die Museum Huis Doorn kan verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de 

grondslagen zoals hierna vermeld. 

 

Museum Huis Doorn verwerkt deze persoonsgegevens doordat u deze aan Museum Huis Doorn heeft 

verstrekt. Museum Huis Doorn kan uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bronnen, 

bijvoorbeeld via een uitzendbureau, wervings- en selectiebureau of onderwijsinstelling. 

 

BEZOEK AAN DE WEBSITE 

Bij een bezoek aan de website verwerkt Museum Huis Doorn uw IP-adres. Het doel van deze 

verwerking is het genereren van statistieken betreffende het gebruik van de website om deze te 

analyseren en te verbeteren. Hierbij worden er cookies geplaatst. De juridische grondslag voor het 

verwerken van dit persoonsgegeven is het gerechtvaardigd belang om de website goed te laten 

functioneren en om gegevens te verzamelen waarmee de website verbeterd kan worden. De 

websitestatistieken worden gegenereerd door Google Analytics 



KAARTVERKOOP 

Bij kaartverkoop verzamelt Museum Huis Doorn de volgende gegevens: voornaam (niet verplicht), 

achternaam, postcode (niet verplicht) en e-mailadres. Museum Huis Doorn verwerkt deze 

persoonsgegevens met het doel de met u gesloten koopovereenkomst uit te voeren. De juridische 

grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is de uitvoering van de met u gesloten 

overeenkomst en/of het voldoen aan een wettelijke verplichting. Bij de betaling van kaarten wordt 

gebruik gemaakt van het online betaalplatform van Curo. In dit kader ontvangt Curo uw 

persoonsgegevens. 

 

ABONNEREN OP BULLETIN 

Bij het abonneren op het bulletin verzamelt Museum Huis Doorn de volgende gegevens: naam en e-

mailadres. Museum Huis Doorn verwerkt deze persoonsgegevens met het doel u ons bulletin te 

sturen. De juridische grondslag voor het verwerken van deze gegevens is uw toestemming.  

 

BOEKEN RONDLEIDING 

Bij het boeken van een rondleiding verzamelt Museum Huis Doorn de volgende gegevens: naam 

bedrijf/school (niet verplicht), aanhef (niet verplicht), naam, e-mailadres, telefoonnummer, plaats en 

land. Museum Huis Doorn verwerkt deze gegevens met het doel u een rondleiding te geven in het 

museum en om telefonisch contact met u op te kunnen nemen al u daarom verzoekt en/of u 

schriftelijk te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikbaar bent. De juridische grondslag 

voor het verwerken van deze gegevens is gerechtvaardigd belang, de uitvoering van de met u 

gesloten overeenkomst en/of het voldoen aan een wettelijke verplichting. Bij de betaling van kaarten 

wordt gebruik gemaakt van het online betaalplatform van Curo. In dit kader ontvangt Curo uw 

persoonsgegevens. 

 

RELATIEBEHEER 

Bij het onderhouden en beheren van relaties met onder andere bezoekers, begunstigers, musea en 

andere ondernemingen verzamelt Museum Huis Doorn de volgende gegevens: naam, adres, 

woonplaats, vestigingsplaats, telefoonnummer (niet verplicht) en e-mailadres. Museum Huis Doorn 

verwerkt deze gegevens om de relatie te onderhouden. De juridische grondslag voor deze verwerking 

is de uitvoering van een overeenkomst of gerechtvaardigd belang om relaties te onderhouden 

teneinde diensten, producten, fondsenwerving en communicatie te verbeteren. 

 

SOLLICITATIE EN WERKNEMERS/VRIJWILLIGERS 

Bij een sollicitatie verzamelt Museum Huis Doorn de volgende gegevens: naam, woonplaats, e-

mailadres, telefoonnummer, geslacht en andere persoonsgegevens die uw LinkedIn profiel, CV of 

motivatiebrief bevatten. Museum Huis Doorn verwerkt deze gegevens voor de behandeling van uw 

sollicitatie. De juridische grondslag voor het verwerken van deze gegevens is het gerechtvaardigd 

belang om geschikte kandidaten te vinden. Nadat een sollicitant is aangenomen, wordt er op grond 

van en wettelijke verplichting een personeelsdossier bijgehouden. 



 

CAMERATOEZICHT 

Museum Huis Doorn maakt gebruik van cameratoezicht voor beveiligingsdoeleinden. De beelden van 

dit cameratoezicht worden maximaal vier weken bewaard en niet gedeeld met derden, tenzij de 

gegevens nodig zijn in het kader van een onderzoek van de politie of een andere autoriteit. De 

juridische grondslag voor het cameratoezicht is gerechtvaardigd belang en/of het voldoen aan een 

(wettelijke) verplichting. 

 

FOTO’S EN VIDEO-OPNAMES 

In Museum Huis Doorn worden regelmatig foto’s en video-opnames gemaakt ten behoeve van 

journalistieke en commerciële doeleinden. De juridische grondslag voor deze verwerking van 

persoonsgegevens is gerechtvaardigd belang van Museum Huis Doorn of uw toestemming. Indien u 

bezwaar heeft tegen deze verwerking kunt u een beroep doen op een van uw rechten uit de AVG die 

aan het einde van deze privacyverklaring worden vermeld.  

 

BEWAREN EN BEVEILIGEN 

Museum Huis Doorn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de 

doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld, met uitzondering van wettelijke 

bewaartermijnen. Daarnaast nemen wij maatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang 

tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Om een adequaat beveiligingsniveau te waarborgen, 

treffen wij diverse maatregelen, zowel technisch als organisatorisch. 

 

DELEN MET ANDEREN 

Museum Huis Doorn kan persoonsgegevens verstrekken aan werknemers en vrijwilligers van 

Museum Huis Doorn en derden die diensten aan het museum verlenen, bijvoorbeeld voor de 

afhandeling van betalingen. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de 

hoedanigheid van een verwerker van Museum Huis Doorn sluit Museum Huis Doorn met deze derde 

een verwerkingsovereenkomst. Doorgifte van uw persoonsgegevens naar een derde geschiedt alleen 

voor de in deze Privacyverklaring gemelde doeleinden en uitsluitend op basis van de vermelde 

grondslagen. 

  

UW RECHTEN 

Op grond van de AVG heeft u verschillende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens. Deze 

rechten omvatten onder andere: 

- Het recht op inzage.  

- Het recht op rectificatie. Op uw verzoek zal Museum Huis Doorn persoonsgegevens 

corrigeren of aanvullen indien deze onjuist of onvolledig blijken te zijn met inachtneming van 

het doel van de verwerking. 



- Het recht op gegevenswissing. Museum Huis Doorn zal uw persoonsgegevens zonder 

onredelijke vertraging wissen indien een van de gevallen van artikel 17 AVG van toepassing 

is. 

- Het recht op intrekking van uw toestemming. U kunt uw toestemming voor het verwerken 

van persoonsgegevens te allen tijde intrekken. 

- Het recht op het maken van bezwaar. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de 

verwerking van uw persoonsgegevens indien Museum Huis Doorn de verwerking baseert op 

de juridische grondslag van het gerechtvaardigd belang. 

- Het recht op beperking. U heeft het recht om van Museum Huis Doorn een beperking van de 

verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen. Dit recht geldt indien een van de 

elementen van artikel 18 AVG van toepassing is. Het gevolg hiervan is dat uw 

persoonsgegevens (tijdelijk) niet verwerkt en gewijzigd zullen worden. 

- Het recht op overdraagbaarheid van gegevens. U heeft het recht om uw persoonsgegevens 

in een gestructureerde gangbare en machine leesbare vorm te ontvangen en deze aan een 

andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. 

- Het recht op indienen van een klacht. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens worden 

verwerkt in strijd met deze privacyverklaring.  

U kunt een verzoek tot uitoefening van deze rechten sturen aan info@huisdoorn.nl. Er zal zo snel 

mogelijk op uw verzoek worden gereageerd en daarbij zullen de wettelijke termijnen in acht worden 

genomen. 

 

WIJZINGEN AAN DE PRIVACYVERKLARING 

Museum Huis Doorn kan deze privacyverklaring eenzijdig aanpassen. In het geval van wezenlijke 

wijzigingen in deze privacyverklaring zal de Museum Huis Doorn u daarvan duidelijk op de hoogte 

brengen via de website. 

 

VRAGEN OF KLACHTEN? 

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, de manier waarop Museum Huis Doorn 

persoonsgegevens verwerkt of als u uw bovenstaande rechten wilt uitoefenen kunt u contact 

opnemen via info@huisdoorn.nl. 

 

mailto:info@huisdoorn.nl

