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Privacyverklaring
Stichting Monumentenwacht Utrecht, hierna te noemen MWU, voert inspecties uit voor haar
klanten/leden en stelt een advies rapport op. Tevens doet zij projecten voor diverse opdrachtgevers.
Leden melden zich aan bij MWU. Dit kan via de website en via een aanmeldingsformulier dat of per
post of per mail gestuurd wordt. De volgende gegevens worden verwerkt in de ledenadministratie:
 Naam organisatie (indien van toepassing)
 Naam, inclusief voorletters en geslacht
 Adresgegevens van 1 of meer adressen
 Telefoonnummer(s)
 Emailadres(sen)
 Bankgegevens
 Monumentgegevens
 Contactpersonen indien gemeld
De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van het werk (plannen afspraak, werk op
locatie en rapport), de facturatie en de ledenadministratie. Alle gegevens zijn uitsluitend toegankelijk
voor interne medewerkers en worden niet gedeeld met andere partijen.
MWU verstrekt nooit documenten aan derden zonder schriftelijke toestemming van opdrachtgever/lid.
MWU bewaart de genoemde gegevens niet langer dan de wettelijk verplichte bewaartermijn. Gezien
het belang van de historie van onderzoek van cultureel erfgoed en toekomstig onderzoek, bewaart
MWU de rapporten altijd.
MWU is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens zoals beschreven. Ieder lid heeft
het recht om de eigen gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen mits dit laatste niet het
werk van MWU belemmert. Dit dient ten alle tijden schriftelijk te geschieden door middel van of een
brief naar het postadres of een mail naar mailadres
Ieder lid van MWU heeft een eigen persoonlijke pagina, waarvoor het lidmaatschapsnummer en
wachtwoord vereist is om in te loggen. Na de inlog heeft het lid inzage in enkele gegevens en eigen
documenten. Het wachtwoord is geheel onbekend voor MWU. MWU reset een wachtwoord enkel na
schriftelijk verzoek per mail, waarbij het antwoord daarna verwijderd wordt.
MWU verkoopt nooit gegevens aan derden en verstrekt deze uitsluitend om te voldoen aan een
wettelijke verplichting. Met de bedrijven, die gegevens van MWU verwerken, is een
bewerkersovereenkomst gesloten om zorg te dragen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van gegevens. MWU blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor de verwerkingen.
MWU neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Indien u de indruk heeft dat gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik,
neemt u dan contact met ons op via 085-4854150.
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© Copyright 2018 Monumentenwacht Utrecht
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of
openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën,
opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
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