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Deze privacyverklaring is van Stichting Museum Kasteel Wijchen, ingeschreven in het handelsregister 
bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09141283. Deze verklaring heeft betrekking op alle 
online en offline gegevensverzamelingen van alle soorten persoonlijke gegevens. De door u 
verstrekte gegevens worden behandeld met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Museum 
Kasteel Wijchen conformeert zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  
Indien u gebruik maakt van de website van Museum Kasteel Wijchen anderszins persoonlijke 
informatie verstrekt, gaat u akkoord met deze privacyverklaring. 
 
 
Wie zijn wij? 
 
Museum Kasteel Wijchen 
Bezoekersadres: Kasteellaan 9  Postadres: Postbus 189 
6602 DA Wijchen   6600 AD Wijchen 
 
Museum Kasteel Wijchen heeft ten doel: 
1. Het instandhouden (bewaren) en toegankelijk maken van het culturele erfgoed van Wijchen 

en omgeving; 
2. Het toegankelijk maken van de museale collectie voor publiek en het volledig exploiteren van 

Museum Kasteel Wijchen (MKW) in de ruimste zin van het woord; 
3. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn; 
 
Museum Kasteel Wijchen tracht haar doel onder meer te bereiken door: 
1. Het in eigendom, bruikleen of anderszins verwerven, beheren, bewaren en/of conserveren van 

verzamelobjecten, het tentoonstellen van de verzameling of gedeelten daarvan; 
2. De presentatie van objecten van archeologie, geschiedenis, museumtuin (“de Tuun”) en 

beeldende kunst; 
3. Voorlichting en educatie over de (archeologische) geschiedenis van de regio Wijchen, de 

vaste collectie en het Kasteel Wijchen; 
4. Het aangaan, uitbreiden en intensiveren van samenwerkingsverbanden met diverse lokale en 

regionale partijen; 
5. De collectie digitaal vastleggen en toegankelijk maken; 
6. Het organiseren van activiteiten en educatieve projecten voor het primair en voortgezet 

onderwijs. 
 
 
Doel verwerking persoonsgegevens  
 
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van 
overeenkomsten ter zake van de diensten van Museum Kasteel Wijchen en het beheren van de 
daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting 
van het klantenbestand. 
 
Als u een formulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons 
toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor 
de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. 
 
Museum Kasteel Wijchen is aan te merken als de verantwoordelijke voor het verwerken van uw 
persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De verwerking van 
uw persoonsgegevens is gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. 
 



Privacyverklaring Museum Kasteel Wijchen mei 2018 3 
 

Museum Kasteel Wijchen kan uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden: 
- Nadere informatievoorziening over onder meer actuele ontwikkelingen, tentoonstellingen, 

bijeenkomsten, producten en diensten (o.a. middels de maandelijkse, digitale nieuwsbrief); 
- Uitvoering van onze dienstverlening; 
- Verbetering van onze diensten en producten; 
- Samenstellen bezoekers- en gebruikersstatistieken;  
- Afhandeling van aangevraagde informatie; 
- Beveiliging en verbetering van de website. 

 
De persoonsgegevens die door Museum Kasteel Wijchen kunnen worden verwerkt zijn naam, e-
mailadres, postadres, telefoonnummer, social media accounts, geslacht, leeftijd, interesses en 
gebruik van en activiteiten op onze website. Afhankelijk van de voorkeuren die zijn ingesteld op de 
verschillende social media accounts, kan bepaalde persoonlijke informatie worden gedeeld met 
Museum Kasteel Wijchen over uw onlineactiviteiten en sociale media profielen. Gegevens met 
betrekking tot uw bezoekgedrag worden verder gebruikt voor onderzoek naar mogelijkheden voor 
verdere optimalisering van en communicatie over onze tentoonstellingen en diensten. 
 
 
Duur van de opslag 
 
Een persoonsgegeven wordt bewaard als identificeerbaar gegeven, voor zolang als het nodig is voor 
de doeleinden waarvoor het verzameld is. Museum Kasteel Wijchen bewaart persoonsgegevens niet 
langer dan nodig is voor de doeleinden zoals opgenomen in deze verklaring of zoals wordt vereist 
onder de toepasselijke wet. 
 
 
Recht op inzage 
 
U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw 
persoonsgegevens conform het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien 
u van een van deze rechten gebruik wil maken of indien u vragen heeft over deze verklaring, kunt u 
het Museum Kasteel Wijchen bereiken op contact@museumwijchen.nl. Afmelden voor de 
nieuwsbrief is mogelijk door een e-mail te zenden aan contact@museumwijchen.nl 
 
 
Online media 
 
Klikgedrag en bezoekgegevens 
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-
adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de 
browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische 
analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van 
de website. 
 
Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan 
derden verstrekt. 
 
Google Analytics 
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers deze website gebruiken en 
hoe effectief eventuele Adwords-advertenties zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met 
inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar, en door Google opgeslagen 
op, servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. 
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Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten 
over deze website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de 
effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden 
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie 
namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de 
verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 
 
Facebook en Twitter 
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale 
netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt 
aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. 
 
Leest u de privacyverklaring van Facebook (https://m.facebook.com/about/privacy/) en van Twitter 
(https://twitter.com/en/privacy) - welke regelmatig kunnen wijzigen - om te zien wat zij met uw 
persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. 
 
Nieuwsbrief 
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over de 
tentoonstellingen van Museum Kasteel Wijchen, onze activiteiten en aanverwante zaken. Uw e-
mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere 
nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief 
wordt niet aan derden verstrekt. 
 
Gebruik van cookies 
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een 
eenvoudig bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op 
de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en 
voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. 
 
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de 
“Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om rapportages te maken en bij te houden over het 
gebruik van deze website door de bezoekers ervan. Google kan deze informatie aan derden 
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie 
namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. 

 
 
Beveiliging 
 
Museum Kasteel Wijchen gaat uiterst zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens. 
Museum Kasteel Wijchen heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om 
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zijn in 
lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Museum Kasteel Wijchen geeft de door 
u verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming 
voor hebt gegeven of Museum Kasteel Wijchen hiertoe is gehouden op grond van de wet.  
 
 
Aanpassingen privacyverklaring 
 
Museum Kasteel Wijchen behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke 
aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. De huidige verklaring is bijgewerkt op 18 
mei 2018. 

https://m.facebook.com/about/privacy/
https://twitter.com/en/privacy

