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Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze
verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten hoe
we dat doen: welke gegevens we wel en niet verzamelen als u onze website gebruikt en
waarom.
WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN U GEGEVENS?

Stichting Museum Stedhûs Sleat
Heerenwal 48
8556 XE Sloten
0514 531541
info@museumsloten.nl
www.museumsloten.nl
KVK 01089497
BTW NL 809270237 O.01
VERZAMELING

Museum Sloten verzamelt anonieme kwantitatieve gegevens van niet‐persoonlijke aard,
zoals browser‐type of IP‐adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam
van de website waarlangs u naar onze website gekomen bent of die verlaat. Dit geeft ons
inzicht in de manier waarop onze website wordt gevonden en hoe vaak die wordt bezocht.
Wij plaatsen tijdens uw bezoek aan de website geen cookies op de harde schijf van uw
computer om uw surfgedrag te registeren. U krijgt dus ook geen verzoek om toestemming te
zien.
DERDEN

Deze anonieme kwantitatieve informatie wordt niet met derden gedeeld. Ook belanden uw
data niet in landen buiten Nederland of EU. Onze werknemers zijn verplicht om de
vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en hebben daarvoor een
geheimhoudingsverklaring getekend.

GEEN CONTROLE OVER DIENSTEN EN WEBSITES VAN DERDEN

Op onze website kunnen hyperlinks staan waarmee u onze website verlaat en op de website
van een andere partij terechtkomt. Het Museum Sloten heeft geen zeggenschap over
diensten en websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zijn dat voor deze
diensten en websites van derden een ander privacybeleid geldt. We accepteren geen enkele
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten
en/of websites van derden.
CONTACTFORMULIER VIA DE WEBSITE

Als u via het contactformulier op de website contact opneemt met Museum Sloten omdat u
vragen heeft, u wilt inschrijven als vriend of u opgeeft voor het zomerarrangement, zullen
wij uw contactgegevens enkel gebruiken om uw vraag of uw opgave te kunnen verwerken.
Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden en wij zullen voldoen aan alle toepasselijke
wetgeving inzake gegevensbescherming.
INZAGE EN WIJZIGEN PERSOONSGEGEVENS

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle
persoonlijke informatie die op enig moment aan ons is verstrekt.
BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het verwerkelijken
van de doeleinden waarvoor de informatie is verkregen.
BESCHERMING VAN UW INFORMATIE

We hechten veel waarde aan een goede beveiliging van uw informatie en hebben passende
technische en organisatorische maatregelen genomen om uw data te beveiligen tegen
verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
VERANDERINGEN

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze
website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot
wijzigingen in deze verklaring. Deze verklaring is opgesteld in juni 2018.
VRAGEN EN FEEDBACK

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.

