
 

Privacyverklaring Stichting Erfgoedpark Batavialand 
 
In deze privacyverklaring legt Stichting Erfgoedpark Batavialand, gevestigd te Oostvaardersdijk 01-13 
te Lelystad met KvK-nummer 60581212 (hierna ‘Batavialand’) uit, welke persoonsgegevens 
Batavialand verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat 
haar cookiebeleid is. 
 
Algemeen 
 
Batavialand respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://www.batavialand.nl, 
haar (potentiële) klanten, vrienden en andere (potentiële) relaties. Persoonlijke gegevens die aan 
Batavialand worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en 
adequaat beveiligd. Batavialand houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. 
 
Privacybeleid  
 
Batavialand werkt met persoonsgegevens van medewerkers, bezoekers, donateurs, vrienden, 
bruikleengevers en externe partijen. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld voor het 
goed uitvoeren van de werkzaamheden van Batavialand en kunnen gebruikt worden voor  o.a. de 
volgende doeleinden: 

- nadere informatievoorziening over onder meer actuele ontwikkelingen, tentoonstellingen, 
bijeenkomsten, producten en diensten (o.a. middels de 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. 
Batavialand gaat zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens om. Batavialand zorgt dat de privacy 
gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, 
dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.  
Het privacybeleid is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, onderdelen en 
gegevensverzamelingen. Dit privacybeleid  is in lijn met nationale en Europese wet- en regelgeving.  
 
Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens  
 
Batavialand is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het privacybeleid 
conform de daarvoor geldende wettelijke kaders zoals vastgelegd in de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). 
 
Uitgangspunten  
 
Batavialand houdt zich bij de uitvoering van het privacybeleid aan de volgende uitgangspunten:  
• Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige 

wijze verwerkt.  
• Persoonsgegevens worden alleen voor bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en noodzakelijke 

doelen verzameld en verwerkt.  
• Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt. 
• Alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel 

worden verwerkt. Batavialand streeft naar minimale gegevensverwerking.  
• Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van 

persoonsgegevens kan nodig zijn om taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke 
verplichtingen te kunnen naleven.  

• Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Zo worden persoonsgegevens alleen 
verwerkt voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt Batavialand voor 
passende beveiliging van persoonsgegevens.   



 

• In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking 
van persoonsgegevens, maakt Batavialand middels een verwerkersovereenkomst afspraken 
over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. 

• Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt 
inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken personen zoveel mogelijk beperkt 
waarbij de inbreuk op de belangen van de betrokkene niet onevenredig in verhouding tot en 
met de verwerking te dienen doel staan.  

• Alle rechten van betrokkenen worden gehonoreerd. 
 
Bewaartermijn  
 
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van Batavialand naar de 
aard van het contact noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening of zolang de wet dat 
voorschrijft.  
 
Cookies 
 
Batavialand maakt gebruik van cookies. Het ‘Cookiebeleid’ van Batavialand, dat nadere informatie 
bevat over het gebruik van cookies, waaronder de doeleinden waarvoor Batavialand cookies gebruikt, 
kan gevonden hier bekeken worden. U hebt de mogelijkheid de website van Batavialand te bekijken 
zonder enige persoonlijke gegevens met Batavialand te delen, namelijk door cookies uit te zetten. 
 
Websites van derden 
 
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van 
links/buttons met de Batavialand website zijn verbonden, zoals de social media-buttons. Batavialand 
kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw 
persoonsgegevens omgaan. Batavialand raadt u aan de privacyverklaringen van deze websites te 
lezen. 
 
Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens 
 
Voor vragen over dit privacy- en/of cookiebeleid of vragen over inzage en wijzigingen in of 
verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact opnemen met Batavialand door 
het sturen van een e-mail naar: info@batavialand.nl. Klachten ten aanzien van de wijze waarop 
Batavialand omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u mailen aan: 
privacy@batavialand.nl. Mocht een klacht niet tot tevredenheid worden opgelost, dan kan contact 
worden gezocht met de Autoriteit Persoonsgegevens telefoon 0900 – 2001 201. 
 
Het privacybeleid is te vinden op de website van Batavialand. Indien u gebruik maakt van de website 
van Batavialand of anderszins persoonlijke informatie verstrekt, gaat u akkoord met deze 
privacyverklaring. 
 
Wijzigingen in deze privacyverklaring 
 
Batavialand behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U 
wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen. 
 
Aldus vastgesteld : 
Erfgoedpark Batavialand 
 
 
 
 
 
Hans Maris 
Directeur/Bestuurder 


