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Categorieën persoonsgegevens: 
Erfgoed.nu verwerkt de gegevens van haar klanten. Hieronder vallen namen van 
bedrijven, contactpersonen binnen die bedrijven, adressen van de bedrijven en het 
rekeningnummer van die bedrijven voor het opstellen van de factuur. Verder 
worden er contactgegevens opgeslagen vanuit het gecreëerde netwerk van 
Erfgoed.nu. Hieronder vallen namen, telefoonnummers, emailadressen, 
vestigingsadressen en bedrijfsnamen waar het contact in dienst is. Tenslotte, 
beschikt Erfgoed.nu over de persoonsgegevens van haar werknemers en/of partners 
opgenomen in de afgesloten contracten.   
 
Doeleinden verzameling persoonsgegevens: 
 
Klanten en netwerk: 
De persoonsgegevens worden verzameld en bewaard zodat er contact kan worden 
onderhouden met klanten en het netwerk. De informatie wordt verzameld via het 
ontvangen van visitekaartjes of een aanvraag via mail of telefoon. De 
persoonsgegevens worden alleen gebruikt om contact te onderhouden of te zoeken 
met de desbetreffende die daar om gevraagd heeft, door bijvoorbeeld een 
visitekaartje achter te laten. Het betreft dus alleen contactgegevens zoals 
telefoonnummer, emailadres, en adres van de locatie van het bedrijf waar zij 
werkzaam zijn. Nooit wordt er gevraagd om geboortedatum etc.  
 
Medewerkers en/of partners: 
Van de medewerkers worden persoonsgegevens gevraagd die nodig zijn om een 
werknemer te registreren. Deze gegevens worden gedeeld met de boekhouder, 
aangezien die de loonstrook maakt. De gegevens verzameld zijn nodig om de 
loonstrook samen te stellen en om de werknemer in de dienst te nemen. Het gaat 
hier om naam, geboortedatum, adres, en een kopie van paspoort/ID.  
 
Rechten betrokkenen: 
Alle betrokkenen hebben het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens mocht er iets niet gaan volgens de wet. Ook hebben de 
betrokkenen recht op inzage, wijzigen, wissen en het ontvangen van de door 
Erfgoed.nu over betrokkene geregistreerde gegevens. 
Zo’n aanvraag kan gedaan worden via mail of telefonisch, waarna Erfgoed.nu op de 
gewenste wijze de gegevens aan de desbetreffende persoon zal verstrekken.   
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Maatregelen ter beveiliging persoonsgegevens: 
De apparaten waarop de persoonsgegevens zich bevinden zijn beveiligd met een 
wachtwoord. Er wordt voor gezorgd dat deze apparaten van de nieuwste techniek 
zijn voorzien, en de nodige software updates hebben ontvangen om aan de 
veiligheidsnormen te voldoen. 
Het bedrijfssysteem bevindt zich in een ruimte die volledig kan worden afgesloten 
wanneer er geen medewerker aanwezig is.  
Werknemers ondertekenen in hun contract een geheimhoudingsplicht, hier vallen 
ook de persoonsgegevens onder.  
Gegevens vanuit het netwerk worden niet meer gedeeld zonder de toestemming van 
de persoon in kwestie. Hiervoor wordt een telefonisch of mail verzoek gedaan bij de 
persoon in kwestie.  
Er zal regelmatig worden getest of het huidige beleid en de procedure nog 
omvattend zijn.  
 
Bewaarduur persoonsgegevens: 
Voor klanten en het netwerk blijven de gegevens bewaard voor onbepaalde tijd, dit 
heeft te maken met de administratie, aangezien facturen, mail verkeer etc. voor 
lange tijd bewaard moeten blijven in het archief.  
Van medewerkers en/of partners blijven de gegevens bewaard voor onbepaalde tijd, 
dit heeft te maken met de administratie, aangezien contracten voor lange tijd 
bewaard moeten blijven in het archief.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


