Privacy beleid Toneelvereniging Vat 70
Toneelvereniging Vat70, Heereweg 321, 1873 GC Groet gebruikt persoonsgegevens om te
functioneren als vereniging, binnen haar doelstellingen zoals omschreven in de statuten, en
om toneelvoorstellingen te kunnen opvoeren.
Deze gegevens worden behandeld in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
Inleiding
Toneelvereniging Vat 70 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de
betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen
wij u uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in
dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw
persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.
Welke gegevens en van wie
Onder persoonsgegevens verstaan we in het algemeen naam, adres, telefoon, e-mail,
beeldmateriaal (foto’s en video) en bankrekeningnummers. Dergelijke gegevens behandelen
we voor leden, oud-leden, regisseurs, donateurs en relaties als zusterverenigingen en
leveranciers. Voor elke groep is in onderstaande tabel aangegeven welke gegevens worden
beheerd.
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Deze gegevens worden door kandidaat-leden bij een kennismakingsgesprek samen met de
overige persoonsgegevens zelf opgegeven. Daarbij wordt tevens toestemming gevraagd voor
het gebruik van beeldmateriaal van voorstellingen en repetities voor promotie en
reclamedoeleinden, onder de verzekering dat hiermee prudent zal worden omgegaan en er
nooit namen bij afgebeelde personen worden geplaatst.
De onderliggende gegevens als uitgavenbonnen, turflijst e.d. worden bewaard zolang nodig
voor het uitschrijven en onderbouwen van rekeningen en worden daarna vernietigd.
Alle overige genoemden geven deze persoonsgegevens zelf en vrijwillig op ten behoeve van
hun doel, regie doen bij Toneelvereniging VAT 70, donateur/’vriend’ worden van

Toneelvereniging VAT 70, voorstellingsinformatie krijgen van Toneelvereniging VAT 70 (per
post of email), informatie en diensten geven of ontvangen van Toneelvereniging VAT 70 en
reservering voor voorstellingen. Voor deze laatste groep is bij digitale reservering het
emailadres noodzakelijk voor bevestiging en in alle gevallen het telefoonnummer in verband
met mogelijke afgelasting van voorstellingen.
Ontvangers van de persoonsgegevens / verwerkersverklaring
Op dit moment rust op Toneelvereniging VAT 70 geen verplichting je gegevens te verstrekken
aan een derde partij.
Beheerd door wie en waar
De persoonsgegevens worden beheerd door de secretaris van Toneelvereniging VAT 70. Deze
gegevens zijn deels op papier aanwezig en deels als bestand; de bestanden zijn opgeslagen
op de privé-computers van secretaris van Toneelvereniging VAT 70.
Hoe lang bewaard
Zodra de relatie met Toneelvereniging VAT 70 door donateurs wordt beëindigd, worden deze
gegevens verwijderd uit de bestanden. De gegevens van oud-leden en (oud-)regisseurs
worden bewaard ten behoeve van reünies en historisch onderzoek.
Door wie te raadplegen en gebruiken
De gegevens zijn te raadplegen door personen binnen de vereniging die een functie hebben
in het functioneren van de vereniging en de kaartverkoop. Als dat niet een bestuurslid is, is
een bestuurslid verantwoordelijk voor de betreffende functionaris. Zo heeft iemand de taak
de kaartverkoop te regelen en dus toegang tot de daarvoor relevante gegevens; deze
functionaris valt onder verantwoordelijkheid van de secretaris of penningmeester. Daarnaast
zijn voor de leden de naam en adresgegevens beschikbaar in een computer bij het
secretariaat, welke is beschermd met een wachtwoord dat alleen bij het bestuur bekend is
en bij bestuurswisselingen wijzigt. Persoonsgegevens worden nooit ter beschikking gesteld
van personen of organisaties buiten de vereniging.
Inzien en aanpassen
Te allen tijde kunnen betrokkenen inzicht krijgen in de persoonsgegevens die door
Toneelvereniging VAT 70 worden beheerd. Daartoe kan een verzoek bij de secretaris worden
ingediend. Als betrokkene verzoekt gegevens aan te passen of te verwijderen, zal dit worden
gehonoreerd in zoverre het normaal functioneren van de vereniging hierdoor niet wordt
belemmerd.
Behandeling datalek
Er is een datalek als iemand persoonsgegevens in handen heeft die daartoe niet gerechtigd
is, dat kan variëren van een geprinte ledenlijst tot een fout ontvangen email. Een datalek
moet worden gemeld bij de secretaris, die nagaat wat er is gelekt, wat consequenties voor

personen kunnen zijn, welke maatregelen kunnen worden genomen om het te herstellen
en/of voortaan te voorkomen en of het moet worden gemeld bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht u vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Toneelvereniging VAT
70 uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar info@vat70.nl.
Als u een klacht heeft over de manier waarop Toneelvereniging VAT 70 uw gegevens
verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar info@vat70.nl.
Daarnaast kunt u altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het
gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.
Vastgesteld door het bestuur van de Toneelvereniging VAT 70 d.d. 23-05-2018.

