Algemene Verordening Gegevensbescherming
Privacy policy
Toneelvereniging de Vriendenkring Vilt is gevestigd te Vilt, Berg en Terblijt. Ingeschreven in het
verenigingen-register van de Kamer van Koophandel onder nr. 40203664. De Vriendenkring Vilt
organiseert toneelvoorstellingen en is eigenaar en exploitant van de website: www.toneelvilt.nl.
Toneelvereniging de Vriendenkring Vilt hecht veel waarde aan de bescherming van uw
persoonsgegevens.
In ons privacy-beleid willen wij u duidelijke en transparante informatie verstrekken over hoe wij
omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan
zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Toneelvereniging de Vriendenkring Vilt houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit houdt in, dat:
-

wij uw persoonsgegevens verwerken met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot die gegevens welke minimaal nodig zijn
voor de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt;
wij om uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking
van uw persoonsgegevens;
wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de
beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd;
wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent persoonsgegevens en u hierop willen wijzen.

Welke (persoons)gegevens verzamelen wij?
Bezoekers van onze site.
Onze website kan bezocht worden zonder dat uw persoonsgegeven aan ons worden doorgegeven,
behalve als het contactformulier wordt ingevuld en vrijwillig door de bezoekers informatie wordt
verstrekt waaruit informatie zoals naam, e-mailadres en telefoon herleidbaar is.
Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt met het doel waarvoor deze zijn verstrekt: het geven
van informatie over onze voorstellingen of antwoord geven op de vragen die zijn gesteld via de
website.

Herleidbare informatie: naam en e-mailadres verstrekt bij online-boekingen van bezoekers en
vrijwillig door bezoekers verstrekt bij uitvoeringen worden gebruikt om de bezoekers per e-mail van
informatie te voorzien met betrekking tot nieuwe voorstellingen. De bezoekers hebben altijd het
recht om zich voor deze service af te melden.
Leden van onze vereniging.
• Voor- en achternaam
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• Email-adres
• Datum ingang lidmaatschap
• Foto´s en filmpjes
Deze gegevens worden gebruikt voor het versturen van informatie over activiteiten, uitnodiging voor
jaarvergadering, inning contributie, subsidiegelden en verwerking op de ledenlijst, die alleen voor
interne doeleinden wordt gebruikt.
Deze gegevens worden gedurende de looptijd van het lidmaatschap vastgelegd. Bij beëindiging van
het lidmaatschap vragen wij (oud-)leden of contactgegevens bewaard mogen worden in het kader
van toekomstige communicatie met betrekking tot activiteiten van de vereniging. Enkele persoongegevens, denk bijvoorbeeld aan foto´s, zullen bewaard worden voor het archief (historisch doel).
Publicatie van Persoonsgegevens.
Tijdens activiteiten van de vereniging kunnen foto’s en filmpjes gemaakt worden, die mogelijk
gepubliceerd kunnen worden op de website, sociale media zoals facebook en in bv.de regionale pers.
Indien iemand er bezwaar tegen heeft dat herkenbare foto’s of filmpje’s worden
gemaakt/gepubliceerd, moet dit nadrukkelijk (tijdig) vooraf worden aangegeven.
Geheimhoudingsverklaring
Iedereen die toegang heeft tot de persoonsgegevens tekent een geheimhoudingsverklaring.
Uw rechten
U hebt recht op inzage, wijziging of verwijdering van de over u geregistreerde persoonsgegevens.
U kunt daartoe contact opnemen met Toneelvereniging de Vriendenkring via onderstaand
contactadres.
Vragen, opmerkingen en klachten.
Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens dan kunt u
schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via: Toneelvereniging de Vriendenkring,
Leijstenstraat 8, 6325 AR Berg en Terblijt of via ons e-mailadres: toneelvilt@gmail.com
Wijzigingen
Toneelvereniging de Vriendenkring kan om uiteenlopende redenen aanvullingen of wijzigingen
aanbrengen in haar privacy statement. Het meest actuele privacy statement is te allen tijde in te zien
op onze website: www.toneelvilt.nl.
Deze versie is opgesteld in februari 2019 en geaccordeerd door de Algemene Ledenvergadering op
21 maart 2019.

