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Vught, 10 januari 2019 
 
Privacy beleid Vereniging Vrienden van het Vughts Museum (VVM) 
 
Gewaardeerde Vrienden van het Vughts Museum, 
 
Met ingang van 25 mei 2018 zijn in heel Europa wetten gelanceerd die uw privacy (nog) beter 
zouden moeten beschermen. In Nederland is die Europese wet uitgewerkt in de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacywet gaat onder andere over het 
bewaren en beschermen van persoonsgegevens. 
 
De VVM is op grond van de AVG verplicht om u te vertellen welke gegevens wij van u bewaren, 
hoe we uw gegevens bewaren en wat we met uw gegevens doen. 
 
Wat betekent dit voor u? 
In het verleden heeft u zich aangemeld als vriend/lid van onze vereniging, waardoor u in onze 
administratie bekend bent. Wij beschikken (mogelijk) over de volgende persoonsgegevens van 
u: 

a. Voor- en achternaam 
b. Adres 
c. Telefoonnummer 
d. E-mailadres 

 
We bewaren deze persoonsgegevens omdat we u als lid willen bereiken inzake uw 
lidmaatschap, maar ook omdat we u willen blijven informeren over alles dat het Vughts 
Museum en DePetrus aangaat. Het gaat dan om nieuwsberichten, activiteiten en andere 
interessante wetenswaardigheden. Onze mailings versturen wij aan u per voorkeur via e-mail. 
Bij gebrek aan een e-mailadres sturen wij aan u onze mailings per normale post. 
 
Met uitzondering van de hierna genoemde organisatie worden uw gegevens door ons niet 
gedeeld met derden. 
Uw contactgegevens worden wel gedeeld met het Vughts Museum ten behoeve van de 
verspreiding van de Petrusbode (uitgave van het Vughts Museum) en overige mailings 
waaronder uitnodigingen voor exposities. 
 
Wilt u dat uw gegevens uit ons bestand verwijderd worden? 
Als u het vervelend vindt dat wij uw gegevens bewaren, of daar de noodzaak niet van inziet, 
mag u zich natuurlijk te allen tijde afmelden voor onze informatie-mailings. Ook kunt u de 
VVM verzoeken uw gegevens te verwijderen. Dat gaat heel eenvoudig door een email te 
sturen aan: secretarisvriendenvughtsmuseum@gmail.com. Natuurlijk ontvangt u van ons daarna 
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nog één bericht per e-mail of post, de bevestiging dat wij aan uw verzoek hebben voldaan. 
Indien u verzoekt uw gegevens te verwijderen, beëindigt u hiermee ook direct uw 
lidmaatschap. 
 
Als de VVM geen verzoek van u ontvangt, dan gaat de VVM ervan uit dat u ook in de toekomst 
nog graag lid blijft en informatie-mailings wil blijven ontvangen en dat u akkoord gaat met het 
bewaren van uw gegevens ten behoeve van uw lidmaatschap en voor het doel om u ook 
daadwerkelijk de informatie-mailings te kunnen versturen. 
 
De VVM hoopt u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, 
stelt u die dan gerust door een mail te sturen aan secretarisvriendenvughtsmuseum@gmail.com. 
Een van de bestuursleden van de VVM zal uw vraag zo snel mogelijk in behandeling nemen en 
naar aanleiding daarvan met u contact opnemen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het voltallige bestuur van de Vereniging Vrienden van het Vughts Museum 
 
Cor van der Steen, voorzitter 
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