
PRIVACYBELEID MUSEUM HET LEIDS WEVERSHUIS 

1. Scope 

Dit Privacybeleid strekt zich uit tot alle persoonsgegevens die Museum Het Leids 
Wevershuis over u verzamelt en gebruikt wanneer u onze website of webshop 
bezoekt, vriend(in) van het Wevershuis wordt en/of een donatie doet. 
Persoonsgegevens zijn gegevens waardoor we u als individu kunnen 
identificeren, zoals hierna uiteengezet onder 'De persoonsgegevens die wij 
verwerken'. 

2. De persoonsgegevens die wij verwerken 

Indien u via deze website aangeeft informatie per e-mail te willen ontvangen 
stemt u ermee in dat Museum Het Leids Wevershuis u van tijd tot tijd informeert 
over zijn activiteiten door middel van de periodieke nieuwsbrief. Daarbij zal te 
allen tijde de mogelijkheid worden geboden om alsnog aan te geven dat u geen 
prijs stelt op verdere toezending van informatie. Indien u geen informatie 
Museum Het Leids Wevershuis meer wenst te ontvangen, kunt u deze 
toezending op ieder moment stoppen door onderaan de nieuwsbrief te klikken 
op ‘unsubscribe from this list’ of door een mail te sturen naar 
leidswevershuis@gmail.com. 
Museum Het Leids Wevershuis geeft geen persoonsgegevens van u aan derden 
zonder uw uitdrukkelijke toestemming.  
Museum Het Leids Wevershuis verzamelt geen namen, adressen, 
telefoonnummers of andere persoonsgegevens, tenzij dergelijke gegevens 
vrijwillig door de bezoeker van deze website verstrekt zijn. 

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken, zijn – afhankelijk 
van de diensten waarvan u gebruik maakt, onder andere: 
• Uw contactgegevens, zoals naam, e-mailadres, adres en (mobiele) 

telefoonnummer. 
• Uw bankrekeningnummer. 
• De inhoud van de uw communicatie met ons, bijvoorbeeld wanneer u ons per 

mail, telefonisch of anderszins benadert. 

3. Wie ontvangt uw persoonsgegevens? 

Alleen specifiek aangewezen vrijwilligers van Museum Het Leids Wevershuis 
hebben toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is in het 
kader van het doel waarvoor u uw gegevens aan ons heeft verstrekt. 
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4. Beveiliging 

We nemen gepaste en redelijke veiligheidsmaatregelen om uw 
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, aanpassingen, 
openbaarmaking, verlies of oneigenlijk gebruik, en om de juistheid en integriteit 
van uw persoonsgegevens te beschermen. Om een op het risico afgestemd 
beveiligingsniveau te waarborgen, treffen we technische en organisatorische 
maatregelen, waaronder beveiliging ten aanzien van toegang tot onze systemen. 

5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

We bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is of toegestaan is in het 
licht van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen en zoals uiteengezet in dit 
Privacybeleid maar niet langer dan de periode gedurende welke we een lopende 
relatie met u hebben. 

6. Uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens 

• Recht op inzage: op uw verzoek zullen wij u kosteloos informatie verstrekken 
betreffende de persoonsgegevens die wij over u verwerken.  

• Recht op rectificatie: op uw verzoek zullen wij uw persoonsgegevens 
corrigeren, aanvullen, blokkeren of verwijderen in het geval dat deze feitelijk 
onjuist, onvolledig of irrelevant zijn voor het doel of doelen van de verwerking, 
of wanneer deze verwerkt worden op enige andere wijze die inbreuk maakt op 
een wettelijke bepaling.  

• Intrekken van uw toestemming: u kunt uw toestemming te allen tijde intrekken 
voor toekomstige verwerking door ons van uw persoonsgegevens. 

• Recht van verzet: u heeft het recht u te verzetten tegen de verwerking van uw 
betreffende persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.  

• Recht op gegevenswissing: indien van toepassing zullen wij uw 
persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging wissen (recht op 
vergetelheid).  

• Recht tot indienen klacht: u heeft het recht om een klacht in te dienen bij de 
toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat uw 
persoonsgegevens in strijd met deze privacyverklaring worden verwerkt.  

• Indien u een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u dit doen door contact op 
te nemen met de hieronder omschreven contactgegevens.  

  2
Augustus 2019



PRIVACYBELEID MUSEUM HET LEIDS WEVERSHUIS 

7. Contactgegevens 

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacybeleid, de manier waarop wij uw 
persoonsgegevens verwerken of als u uw bovenstaande rechten wilt uitoefenen, 
neem dan contact op met het Museum Het Leids Wevershuis via onderstaande 
contactgegevens: 

Museum Het Leids Wevershuis 
T.a.v. de voorzitter  
Middelstegracht 143 
2312 TV  Leiden 
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