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Zo gaat Stichting Oud Loosduinen om met uw 
persoonsgegevens 
 
 

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) van kracht.  

Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde 

privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie 

(EU). De AVG zorgt onder meer voor: 

 

 versterking en uitbreiding van privacy rechten; 

 meer verantwoordelijkheden voor organisaties; 

 dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacy toezichthouders, zoals de 

bevoegdheid om boetes op te leggen. 

 

Ook voor onze Stichting heeft de wet gevolgen. Vergaande zelfs. Een van de dingen die wij 

als Stichting Oud Loosduinen moeten doen is u vertellen hoe wij omgaan met gegevens die 

we van u hebben genoteerd en welke gegevens dat zijn. 

 

Daartoe stellen we een zgn. Privacyverklaring op. Hierin kun je zien hoe wij met informatie 

omgaan. Ook hoe we omgaan met het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te 

corrigeren of te verwijderen. Deze Privacyverklaring zal binnen de gestelde tijd op onze site 

te lezen zijn. 

 

Los daarvan is er een aantal aspecten dat geborgd en gegarandeerd dient te zijn. Het betreft 

hier onder meer: 

 

 Registratie van verwerkingsactiviteiten m.b.t. persoonsgegevens; 

 Toevoegen van extra kenmerken aan de registratie van activiteiten (hoe lang bewaren, 

beveiligingsmaatregelen, etc.); 

 Informeren van donateurs en anderen van wie wij de gegevens verwerken; 

 Toewijzing verantwoordelijkheid voor dit onderwerp binnen de bestuurlijke 

verantwoordelijkheid (vooralsnog is onze secretaris Bep de Kievit verantwoordelijk 
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bestuurslid; “uitvoerend producent” is Bas Ruijgrok). Laatstgenoemde zal de komende 

weken het opgestelde en goedgekeurde actieplan implementeren om e.e.a. binnen onze 

Stichting op orde te stellen. Bas Ruijgrok is (bij goedkeuring) Functionaris 

Gegevensbescherming van Stichting Oud Loosduinen. Als u het idee hebt dat uw 

gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan 

contact op via info@loosduinsmuseum.nl 

 

Bij belangrijke ontwikkelingen zullen we u via onze site op de hoogte brengen. 

 

Namens het bestuur van Stichting Oud Loosduinen 

 

Bep de Kievit (secretaris) 

mailto:info@loosduinsmuseum.nl

