
 

 
 

 
 

  Versie 1.0. d.d. 02-02-2023 
 
 

Beleid Gegevensbescherming Stichting Vrienden Nationaal Militair Museum 

  

In dit document is het beleid voor de bescherming van gegevens vastgelegd van de Stichting 
Vrienden Nationaal Militair Museum, met heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan 
met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Stichting respecteert de 
privacy van de leden en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die de Vrienden ons verschaffen 
vertrouwelijk wordt behandeld en bewaard. 
 
De verwerking van de persoonsgegevens blijft beperkt tot het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Wij 
vragen de Vrienden om uitdrukkelijke toestemming - als wij deze nodig hebben - voor de verwerking 
van hun persoonsgegevens, behoudens in de gevallen die overeenkomstig het doel van de Stichting 
zijn, dan wel rechtstreeks voortvloeien uit de wet, akte of reglement. Wij geven geen 
persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden 
waarvoor ze zijn verstrekt, dan wel voortvloeit uit de wet, akte of reglement. Wij zijn op de hoogte 
van de rechten omtrent de persoonsgegevens.  
 
Onze bestuursleden en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid te 
respecteren. Deze derden zijn van belang voor het kunnen functioneren van de Stichting. Met deze 
derden zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten.  
 
Van de Vrienden noteren wij via het inschrijfformulier aanhef, initialen, achternaam, adres, postcode, 
woonplaats, emailadres, telefoonnummer en geboortedatum. Het bankrekeningnummer (IBAN) 
wordt genoteerd bij de ontvangst van de eerste donatie. Aan het geheel van de gegevens worden per 
Vriend unieke volgnummers toegekend om de administratie adequaat te kunnen voeren. Het 
nummer van de Vriendenpas vormt de unieke index van de administratie.  
 
Wij gebruiken de ontvangen persoonsgegevens: 

• om communicatie zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen en Vrienden adequaat 

van nieuws en informatie te voorzien 

• om Vriendendagen te kunnen organiseren op locaties en organisaties van zowel het NMM als 

daarbuiten 

• voor het zo accuraat mogelijk verwerken van de (jaarlijkse) financiële bijdrage en andere 

betalingen 

• voor het kunnen verstrekken van de Vriendenpas(sen) 

• om bestellingen van Vrienden te kunnen registreren en afhandelen 

De Stichting bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze 
zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Na beëindiging van het donateurschap worden 
de persoonsgegevens nog bewaard tot 1 juni van het daaropvolgende kalenderjaar.  Indien blijkt dat 
er 'per ongeluk' niet is betaald of dat iets verkeerd is overgekomen, dan kunnen wij eenvoudig de pas 
laten reactiveren. 
 
Vrienden hebben recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de eigen persoonsgegevens die wij 
hebben ontvangen, voor zover dat niet in strijd is met enige wettelijke bepaling of een bepaling die 
voortvloeit uit de akte en/of reglement. Vrienden zijn gehouden om wijzigingen in de verstrekte 
gegevens te melden via secretariaatvrienden@nmm.nl. Tevens kunnen Vrienden bezwaar maken 
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tegen de verwerking van hun persoonsgegevens. Hierdoor kan (mogelijk) de verzending van het 
NMMagazine, uitnodigingen e.d. niet meer plaatsvinden. 
 
Mocht een Vriend een klacht hebben over de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens, dan kan 
hierover contact worden opgenomen via secretariaatvrienden@nmm.nl. Blijft een klacht onopgelost, 
dan bestaat voor de Vriend het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, 
de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.  
 
Voor vragen of opmerkingen over ons privacy beleid kan eveneens contact met ons worden 
opgenomen, bij voorkeur via secretariaatvrienden@nmm.nl.  
 
Het beleid gegevensbescherming staat ter inzage op de website. Nieuwe Vrienden geven aan, door 
middel van het aankruisen van de akkoordverklaring op het aanmeldingsformulier, dat kennis is 
genomen van dit beleid en dat SVNMM over de verstrekte persoonsgegevens mag beschikken.  
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