
Privacy Statement Museumpas  

Graag introduceren wij, Museumfederatie Fryslan, de museumpas. Deze pas geeft jouw vrijwilligers 

en medewerkers gratis toegang tot andere Friese musea die deel uit maken van de federatie. Om de 

museumpas zijn functionaliteit te geven hebben wij persoonsgegevens nodig. Wij zullen te allen tijde 

zorgvuldig met de persoonlijke gegevens omgaan en de gegevens beveiligen. Ook zullen wij de 

persoonsgegevens niet aan derden verstrekken.  

Persoonsgegevens 

De museumpas is bedoeld ter bevordering van kennisdeling en collegialiteit. Met de pas is in een 

oogopslag duidelijk welke collega langskomt in jouw museum. Voor de realisatie van de pas 

verzamelen en bewaren wij een aantal persoonsgegevens: 

 Voor- en achternaam: het weten van de naam is noodzakelijk voor de functionaliteit van de 

museumpas. Met de naam is de pas eigendom van de vrijwilliger/medewerker. Wij bewaren 

de naam ter verduidelijking in het systeem. De naam is zichtbaar op de museumpas 

 Museumnaam: de naam van het museum bewaren wij zodat wij weten welke 

vrijwilliger/medewerker bij welk museum werkzaam is. Dit is noodzakelijk voor de 

functionaliteit van de museumpas. Verder helpt het in de kennisdeling met collega’s tijdens 

een museumbezoek door taken per museum te vergelijken onderling. De naam van het 

museum waarvoor de vrijwilliger/medewerker werkt, is zichtbaar op de museumpas. 

 Functie binnen museum: de functie van een vrijwilliger/medewerker bewaren wij, omdat het 

de functionaliteit van de museumpas bevorderd. Hierdoor weten collega’s bij een 

museumbezoek welke werkzaamheden de vrijwilliger/medewerker verricht en kan hierover 

kennis gedeeld worden. De functie van de vrijwilliger/medewerker is zichtbaar op de 

museumpas. Het is niet verplicht de functie te vermelden en is dus optioneel. Voor bepaalde 

werkgebieden is het interessant deze wel te melden. 

 E-mailadres: het e-mailadres wordt bewaard, zodat er contact gelegd kan worden met de 

vrijwilliger/medewerker. Het e-mailadres wordt gebruikt voor meerdere 

communicatiedoeleinden als: informatie over de pas, algemene informatie, informatie over 

bijeenkomsten/speciale arrangementen/ cursussen. Alle communicatie heeft betrekking op 

de museumpas en het doel van de pas (kennisdeling, collegialiteit).  

Bewaring 

De persoonsgegevens worden bewaard binnen in een bestand op een harde schijf beveiligd door 

FERS. Medewerkers van Museumfederatie Fryslan kunnen bij deze gegevens komen door in te loggen 

op hun online werkruimte. Wij zijn alert op het geheimhouden van de persoonsgegevens. 

De pas wordt gefabriceerd door het bedrijf Dutch Card Printing (DCP). Zij hebben een eigen 

privacyverklaring, die vind je hier.  

Verzamelen  

Musea mogen zelf bepalen welke medewerkers/vrijwilligers een museumpas krijgen. Zij verzamelen 

en delen de gegevens met Museumfederatie Fryslan. De musea zijn zelf verantwoordelijk voor het op 

de hoogte stellen van hun vrijwilligers/medewerkers dat hun persoonsgegevens gedeeld worden met 

Museumfederatie Fryslan. Zij kunnen hun vrijwilligers/medewerkers de keuze geven. De 

vrijwilligers/medewerkers die weigeren hun gegevens te delen, ontvangen geen museumpas. De 

persoonsgegevens die Museumfederatie Fryslan ontvangt, worden omgezet in een museumpas. De 

gegevens blijven bewaard.  

https://www.dcp.nl/klantenservice/beveiliging-persoonsgegevens#verklaring


 

Vernietigen  

De museumpas heeft een vervaldatum. De museumpas is in eerst instantie geldig tot 2022. Daarna 

wordt de pas vernietigd. De verantwoordelijkheid daarvan ligt bij het museum en de 

vrijwilliger/medewerker. De persoonsgegevens die bewaard zijn bij Museumfederatie worden na de 

vervaldatum vernietigd. 

Vanaf 2022 ontvangt de vrijwilliger/medewerker een nieuwe pas. De persoonsgegevens die 

Museumfederatie Fryslan bewaard heeft, worden ge-update. De musea worden geacht opnieuw 

gegevens aan te leveren. Zitten gegevens van een bepaalde vrijwilliger/medewerker er niet meer bij, 

worden de gegevens bij Museumfederatie Fryslan vernietigd. 

Mocht een vrijwilliger/medewerker zijn/haar persoonsgegevens willen inzien kunnen zij contact 

opnemen met Museumfederatie Fryslan.  

 

 

 


