Privacyverklaring Inschrijfformulier Stichting Museum Plus Bus
d.d. 27 september 2019

Stichting Museum Plus Bus, statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in de KvK
onder nummer 34272087, hierna te noemen MPB:
1. Welke persoonsgegevens verwerkt MPB en waarom?
MPB verwerkt ingevulde inschrijfformulieren. Een contactpersoon namens een groep
ouderen (hierna te noemen inschrijver) vult het formulier in op www.museumplusbus.nl
om kans te maken op een uitstapje met de Museum Plus Bus. Op het inschrijfformulier
staan de naam en contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer) van de inschrijver
plus de groepsnaam en het gewenste ophaaladres(sen).
Door de contactgegevens met MPB te delen kan MPB de inschrijver op de hoogte
houden van de voortgang van de inschrijving, bij ruimte in de planning contact opnemen
om een dag en museum af te spreken en/of bij een ingepland uitstapje kan de MPB de
gegevens delen met vaste partners om de dag goed te laten verlopen (zie punt 3).
2. Hoe en hoelang bewaart MPB uw persoonsgegevens?
2.1 De inschrijfgegevens worden automatisch ingeladen in een beveiligd
plansysteem waar alleen kantoormedewerkers van MPB toegang tot hebben.
De gegevens slaat MPB op zolang het project blijft voortbestaan. MPB heeft
financiering tot 2024, maar vraagt driejaarlijks verlenging aan bij partner
BankGiro Loterij.
2.2 Een kopie (e-mail) van het inschrijfformulier bewaart MPB tot en met 31-12-2020
in een aparte map in de inbox. Daarna verwijdert MPB het formulier.
2.3 Een kopie (geprinte versie) wordt eenmalig geprint en bewaart MPB tot en met
31-12-2020 in mappen en wordt daarna vernietigd.
2.4 Aanhef, achternaam en e-mailadres van de inschrijver bewaart MPB in
Mailchimp t.b.v. voor het uitsturen van een jaarlijkse e-mailing om opening van
de inschrijfperiode voor het daaropvolgende jaar aan te kondigen en maximaal 4
nieuwsbrieven per jaar. MPB slaat de gegevens op zolang u op onze
nieuwsbrief bent ingeschreven. Met Mailchimp is een verwerkersovereenkomst
gesloten.
3. Deelt MPB uw gegevens aan andere organisaties?
MPB deelt uw gegevens alleen als er een uitstapje ingepland wordt t.b.v. het goed
verlopen van het arrangement. De naam en telefoonnummer van de inschrijver en
groepsnaam en ophaaladres(sen) deelt MPB op een draaiboek. Dit draaiboek wordt per
e-mail uitgestuurd naar contactpersonen van: het desbetreffende museum, Connexxion
Tours en de ingeplande uitzendkracht. Met deze partners is een
verwerkersovereenkomst afgesloten.
4. Verkoopt MPB gegevens aan andere organisaties?
Nee.
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5. Recht op inzage, rectificatie of wissing van de persoonsgegevens
Inschrijving zie punt 2.1: Een inschrijver kan een e-mail te sturen naar
info@museumplusbus.nl met het verzoek om de persoonsgegevens in te zien, te wissen
of te wijzigen.
Mailing zie punt 2.4: Een inschrijver kan zich eenvoudig uitschrijven door op een button
onderaan in de e-mail te klikken of door een e-mail te sturen naar
info@museumplusbus.nl met het verzoek om de gegevens in te zien, te wissen of
wijzigen.
6. Klachten
Als u vindt dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de
privacywet, dan kunt u een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
(AP).
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