
Privacy Statement De Pont Museum 
De Pont respecteert uw privacy en wij zorgen ervoor dat persoonlijke 
informatie die u aan ons toevertrouwt ook vertrouwelijk wordt behandeld.  
Wij verzamelen geen namen, adressen, telefoonnummers of andere 
persoonsgegevens, tenzij dergelijke gegevens vrijwillig door de betrokken 
personen aan ons verstrekt zijn. De Pont heeft passende maatregelen 
getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige 
verwerking.  

Website  
Wij gebruiken uitsluitend functionele cookies die nodig zijn om onze website 
optimaal te laten functioneren. Deze cookies verzamelen geen informatie. 
Sommige van onze webpagina's bevatten (links naar) videomateriaal van 
andere sites als ArtTube en YouTube. Wanneer u zo’n link volgt kunnen deze 
sites hun eigen cookies op uw computer plaatsen. De Pont kan de 
instellingen hiervan niet bepalen.  
 
Dienstverlening 
De Pont biedt via een extern reserveringssysteem diensten aan zoals 
rondleidingen, activiteiten en andere producten van het museum. Hierbij 
worden uitsluitend persoonsgegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor het 
uitvoeren van deze diensten.  
 
De Pont verwerkt e-mailadressen voor de verzending van nieuwsbrieven. 
Indien u via ons secretariaat of de website aangeeft de nieuwsbrief te willen 
ontvangen stemt u ermee in dat wij u regelmatig informatie toesturen over 
onze tentoonstellingen en andere activiteiten. Als u geen prijs meer stelt op 
verdere toezending kunt gebruik maken van de uitschrijflink in de 
nieuwsbrief of een e-mail sturen naar info@depont.nl 
 
Voor de verzending van drukwerk maken wij gebruik van dienstverleners 
waarmee De Pont een overeenkomst heeft gesloten. Daarbuiten geeft De Pont 
de door u verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen. 
 
Fotografie en filmopnamen 
Er wordt zo nu en dan, zoals tijdens openingen, in opdracht van het museum 
gefotografeerd en gefilmd. Indien u niet op foto of film vastgelegd wil 
worden kunt u dit bij het museum aangeven. 

Tot slot 
De Pont bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel 
waarvoor deze gegevens zijn verstrekt of zoals wordt vereist volgens de wet. 
U heeft recht op inzage, verbetering of verwijdering van uw 
persoonsgegevens. Indien u dat wenst of indien u vragen heeft over deze 
verklaring, kunt u De Pont bereiken via info@depont.nl of 013-5438300. 
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