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Beleid gegevensbescherming Stichting Vrienden NMM 

Doel 
Doel van dit beleid is er voor te zorgen dat de gegevens die de Stichting 

Vrienden van het Nationaal Militair Museum (SVNMM) van haar donateurs op een 

veilige manier worden bijgehouden. Zo wordt de privacy van haar donateurs 

gewaarborgd zoals vastgelegd in de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement 

en de Raad van 27 april 2016). 

Wie houdt persoonsgegevens bij en hoe 
Het bestuur van de SVNMM is verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van 

dit beleid. De uitvoering geschiedt door de donateursadministratie. 

De gegevens worden bijgehouden op een computer van de 

donateursadministratie en worden niet online gezet. Bovendien is deze computer  

voorzien van een goede beveiliging, waaronder een bijgewerkt 

besturingssysteem en bijgewerkte virusscanner. 

Welke gegevens houden we bij en waarom 
Naam en voorletters Weten wie lid is 

Adres Correspondentie naar de donateurs 

Postcode 

Woonplaats 

E-mail Digitale correspondentie naar de donateurs 

Telefoonnummer Voor individueel contact met de donateurs 

Geboortedatum Inzicht krijgen in het donateurenbestand, t.b.v. 
familielidmaatschap, jeugdlidmaatschap 

IBAN Voor het kunnen incasseren van de donatie 

 

Geslacht Juiste aanspreektitel kunnen gebruiken 

Pasnummer Identificatie t.b.v. NMM (toegang) 

  

 

Een donateur kan altijd inzage krijgen in de gegevens die over hem/haar worden 

bijgehouden en kan deze laten wijzigen indien ze niet correct blijken te zijn. 

Indien het donateurschap wordt beëindigd, zullen de gegevens van de 

betreffende donateur uit de administratie worden verwijderd. 

Waar komen de gegevens vandaan 
Primair komen de gegevens bij de nieuwe donateur zelf vandaan wanneer deze 

zich opgeeft. Nieuwe donateurs wordt op het inschrijfformulier expliciet 

toestemming gevraagd om de verstrekte gegevens bij te mogen houden voor de 

omschreven doelen. 
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Welke gegevens delen we met wie en waarom en hoe borgen we 

de privacy daarvan 
Binnen het bestuur worden de gegevens gedeeld met de penningmeester ten 

behoeve van het incasseren van de donaties. De computer van de 

penningmeester moet daarvoor aan dezelfde eisen voldoen als die van de 

donateursadministratie (zie hierboven). 

Buiten het bestuur worden alleen Naam, Adres en Woonplaats (NAW) gegevens 

gedeeld met de drukker van het NMMagazine om de verzending van het blad en 

eventueel ander drukwerk voor de stichting mogelijk te maken. Hiervoor is in de 

overeenkomst met de drukker opgenomen dat de verstrekte gegevens alleen 

voor dit doel eenmalig mogen worden gebruikt. Per uitgave wordt steeds een 

nieuwe, actuele lijst met NAW gegevens verstuurd. 

In het Huishoudelijk Reglement en op de website zal een verwijzing naar dit 

beleid worden opgenomen. 

Soest, 1 augustus 2018  

Geactualiseerd 1 september 2020. 


