Privacyverklaring
Het doel van deze verklaring is de leden te informeren over de
persoonsgegevens die Het Damesleesmuseum verzamelt en hoe zorgvuldig
daarmee wordt omgegaan.
Het Damesleesmuseum legt bij inschrijving van een lid de persoonsgegevens
vast ten behoeve van de ledenadministratie en de communicatie met de leden.
De gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De leden hebben te allen
tijde het recht de over hen opgenomen gegevens in te zien, te verbeteren of te
verwijderen.
Ledenadministratie
De persoonsgegevens van de leden worden opgeslagen in een database voor
de ledenadministratie en in een database voor de verzending van facturen.
Deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor het bestuur. Het initiatief voor
actualisering van de ledengegevens ligt bij de leden; zij melden
wijzigingen/verbeteringen bij het bestuur.
De persoonsgegevens zijn gekoppeld aan het lidmaatschap (ledenpas) en
worden verwijderd bij opzegging.
Uitlening
Bij uitlening worden de gegevens gedurende de periode van uitlening
gekoppeld aan de gegevens van het lid in de ledenadministratie. Na inlevering
wordt deze koppeling ongedaan gemaakt. Er wordt voor de statistiek
bijgehouden hoeveel boeken worden uitgeleend en in welke taal. Er worden
geen gegevens bijgehouden over welk boek het lid heeft geleend.
Het bestuur heeft inzage in de actuele leningen/aanvragen.
Het Damesleesmuseum roostert leden in voor het verrichten van
bibliotheekdiensten. Ook deze z.g. vrijwilligers hebben inzage in de actuele
leningen/aanvragen.
Communicatie
Het bestuur en de in de bibliotheek dienstdoende vrijwilligers hebben inzage in
de telefoonnummers van de leden. Doel is terugmelding dat het door het lid
aangevraagde boek kan worden afgehaald.
Het bestuur en de dienstdoende vrijwilligers hebben inzage in de emailadressen van hun collega-vrijwilligers, t.b.v. de ruiling van diensten.

Het bestuur en de leden van het leescomité hebben inzage in de emailadressen van hun medeleden, t.b.v. overleg.
Voor het leveren van digitale diensten op afstand, zoals raadpleging van de
digitale catalogus van Het Damesleesmuseum op de website, wordt geen
gebruik gemaakt van zogenaamde cookies.
In principe eenmaal per maand ontvangen de leden van het bestuur
(bibliothecaris) per direct mail een aankondiging over de nieuw aangeschafte
boeken. Leden kunnen kenbaar maken dat zij geen prijsstellen op het
ontvangen van direct mail van Het Damesleesmuseum, anders dan emailberichten met betrekking tot uitleningen en ledenadministratie.
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