Privacyverklaring MuzeeAquarium Delfzijl

Het MuzeeAquarium Delfzijl verwerkt persoonsgegevens. Dit vindt plaats omdat u gebruik
maakt van de diensten van het MuzeeAquarium en/of omdat u deze zelf heeft verstrekt. Deze
gegevens dienen goed te worden beschermd. Daarom vinden wij het belangrijk u te laten
weten welke informatie wij verzamelen, met welk doel en hoe lang we deze informatie
bewaren.
Verwerking gegevens
Het MuzeeAquarium kan onder andere de volgende persoonsgegevens verzamelen en
verwerken:
• Uw voor- en achternaam
• Uw adresgegevens
• Uw telefoonnummer
• Uw e-mailadres
Het MuzeeAquarium zal geen persoonsgegevens verzamelen, als dit niet nodig is voor het
doel, waarvoor de informatie wordt gevraagd.
De informatie wordt opgeslagen op de server van het MuzeeAquarium en/of vastgelegd op
papier.
Cookies
Het MuzeeAquarium verzamelt geen automatisch gegenereerde informatie (cookies) bij het
gebruik van onze website.
Doel gegevensverwerking
De gegevens worden verzameld in het kader van bijvoorbeeld abonnementen op onze
Nieuwsbrief, de registratie van donateurs, de reservering van ruimtes en het bespreken van
groepsrondleidingen.
De gegevens worden verwerkt om u via e-mail, telefonisch en/of per post te kunnen
benaderen. Daarnaast kan het MuzeeAquarium uw persoonsgegevens gebruiken in het kader
van het uitvoeren van een met u gemaakte afspraak of een met u gesloten overeenkomst.
Contactformulier via de website
Als u via het daarvoor beschikbare formulier op de website contact opneemt met het
MuzeeAquarium zullen uw contactgegevens uitsluitend worden gebruikt voor het eventueel
vragen om nadere informatie en het beantwoorden van vragen of klachten. Na afhandeling
zullen de contactgegevens niet langer worden bewaard.
Bewaartermijn persoonsgegevens
Het MuzeeAquarium bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Verstrekking gegevens aan derden
Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door het MuzeeAquarium. Zonder
uw toestemming worden uw gegevens niet aan derden verstrekt, tenzij wij daartoe verplicht
zijn op grond van wetgeving of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de
uitvoering van een overeenkomst tussen u en het MuzeeAquarium.
Beveiliging
Het MuzeeAquarium acht de bescherming van uw persoonsgegevens van groot belang en
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Op het moment dat er een datalek wordt geconstateerd zal er een procedure in gang worden
gezet om dit op te lossen.
Recht op inzage, aanpassing of verwijdering gegevens
U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en te verzoeken
deze aan te passen of te verwijderen. U kunt hiervoor gebruik maken van het contactformulier
op de website.
Klachten
Heeft u een klacht over de wijze waarop het MuzeeAquariumuw uw persoonsgegevens
verwerkt dan verzoeken wij u vriendelijk dit via e-mail bekend te maken
(info@muzeeaquarium.nl). Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden dan kunt u ook
een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens
(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).
Januari 2019
Stichting MuzeeAquarium Delfzijl
Zeebadweg 7
9933 AV Delfzijl
info@muzeeaquarium.nl
0596-632277; b.g.g. 0596-633121
KvK 02078630

