PRIVACYBELEID VAN ‘T SPEELTONEEL
Laatste wijziging 25 mei 2018

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die ’t Speeltoneel verwerkt
van haar (ere)leden, donateurs (vrienden) en bezoekers.
Indien je (ere)lid wordt van ’t Speeltoneel, een donatie doet (vriend) wordt, de website
bezoekt of om een andere reden persoonsgegevens aan ‘t Speeltoneel verstrekt, geef je
uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen
administratie.
1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
’t Speeltoneel
Postbus 163
2640 AD Pijnacker
info@speeltoneel.nl
https://speeltoneel.nl
KvK-nummer: 40398186
2. Welke gegevens verwerkt ‘t Speeltoneel en voor welk doel
2.1
In het kader van een (ere)lidmaatschap, wachtlijst of donateur (vriend) worden de
volgende persoonsgegevens verwerkt:
●
●
●
●

voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
adresgegevens
telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
taken binnen ‘t Speeltoneel

Bij een minderjarig lid kunnen deze gegevens ook van de ouders en/of voogd worden
verwerkt.
2.2
Bij gebruik van de reserveermachine op de website worden de volgende
persoonsgegevens verwerkt:
●
●
●

Naam
Telefoonnummer
Bankrekeningnummer (optioneel)

2.3
Bij aanmelding voor verdere communicatie van ‘t Speeltoneel via de website (opt-in)
worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
●

e-mailadres

2.4
‘t Speeltoneel verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de
volgende doeleinden:
●
●
●
●

je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het
lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan.
je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van
uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van ‘t Speeltoneel;
je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen,van het
lidmaatschapsgeld af te wikkelen.
De taken binnen ‘t Speeltoneel worden gebruikt om te registreren wie waar ingezet
voor kan worden.

2.5
‘t Speeltoneel verwerkt de in sub 2.2 genoemde persoonsgegevens voor de
volgende doeleinden:
●
●

●

je naam wordt gebruikt om bij het ophalen van de reservering de reservering te
identificeren
je e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt om bij een wijziging van de
reservering of voorstelling, bijvoorbeeld bij een annulering van de voorstelling, op de
hoogte te stellen van deze wijziging.
uw bankrekeningnummer wordt alleen gebruikt wanneer u kiest voor vooraf betalen
en wordt ingezet om uw betaling te kunnen identificeren.

2.6
‘t Speeltoneel verwerkt de in sub 3.3 genoemde persoonsgegevens voor de
volgende doeleinden:
●

je e-mailadres wordt gebruikt om je op de hoogte te stellen van (aankomende)
evenementen van ‘t Speeltoneel en andere communicatie.

3. Bewaartermijnen
3.1
‘t Speeltoneel verwerkt en bewaart de in de sub 2.1 genoemde persoonsgegevens
gedurende de duur van je lidmaatschappen tot maximaal een jaar na afloop van dit
lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. Indien u op de
wachtlijst staat kunt u ten alle tijde aanvragen uw persoonsgegevens te wissen. Zie sub 6.
3.2
‘t Speeltoneel verwerkt en bewaart de in de sub 2.2 genoemde persoonsgegevens
tot maximaal 3 maanden na de betreffende voorstelling. Aansluitend worden de
persoonsgegevens volledig geanonimiseerd.
3.3
‘t Speeltoneel verwerkt en bewaart de in de sub 2.3 genoemde persoonsgegevens
totdat de persoon zich afmeld via https://speeltoneel.nl/afmelden of via de afmeldlink
onderaan in de mailing. De persoonsgegevens worden daarna verwijderd uit de mailinglijst.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1
Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft ‘t Speeltoneel passende technische
en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2
Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt ‘t Speeltoneel gebruik van
diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een
verwerkersovereenkomst.
5. Cookies
De website van ‘t Speeltoneel plaats van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de
“Recaptcha”-dienst. De website gebruik deze dienst om de reserveringsmachine te
beveiligen door deze te beschermen tegen geautomatiseerd gebruik door robots. Google
kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht,
of wanneer derden de informatie namens Google verwerken. ‘t Speeltoneel hier geen
invloed op.
6. Foto’s
‘t Speeltoneel maakt vaak foto’s van (minderjarige) leden bij repetities, voorstellingen of
andere samenkomsten van ‘t Speeltoneel. Deze foto’s worden vaak gepubliceerd op de
website, social media kanalen (mogelijk buiten EU), krant en andere publicatiekanalen.
Indien u dat (of als ouder/voogd van een lid) niet wilt dan kunt u dat kenbaar maken bij het
bestuur door een bericht te sturen naar info@speeltoneel.nl
7. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
7.1
Via de ledenadministratie van ‘t Speeltoneel kan je een verzoek indienen om je
persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. ‘t Speeltoneel zal
je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
7.2
Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je
persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met ‘t
Speeltoneel.
7.3
Indien je klachten hebt over de wijze waarop ‘t Speeltoneel je persoonsgegevens
verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met ‘t Speeltoneel.
7.4
Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden
gericht aan onze ledenadministratie info@speeltoneel.nl.
8. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend
gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

