We willen je graag informeren over hoe wij jouw gegevens gebruiken. Als je na het lezen van deze
privacyverklaring nog vragen hebt, aarzel niet ons te contacteren.

Wie zijn wij?
Wij zijn Kunstmin, een amateurtoneelgezelschap uit Elzestraat, Sint-Katelijne-Waver. Jaarlijks kan je
ons minstens twee keer bewonderen op het toneel. Via onze website kan je je plekje voor één van
onze voorstellingen reserveren. Wij vragen daarom van jou een aantal persoonsgegevens. Wij vinden
het belangrijk dat jij weet wat wij met jouw gegevens doen en informeren jou hier graag over.

Wat vragen we jou allemaal?
Wanneer je tickets bestelt via onze website vragen we jou de volgende gegevens:
 Naam
 Voornaam
 E-mailadres
 Telefoonnummer
 … (nog iets?)

Waarom vragen we dit allemaal?
Wij hebben deze gegevens nodig om ervoor te zorgen dat je zeker kan zijn van je plek voor één van
onze toneelvoorstellingen.
Wanneer er belangrijke informatie over de voorstelling moet meegedeeld worden, dan gebruiken we
jouw contactgegevens om deze informatie met jou te delen. Wordt een voorstelling geannuleerd?
Vindt ene voorstelling op een ander uur of een andere plek plaats? Met jouw contactgegevens
kunnen wij jou op de hoogte houden.

Wat doen we verder nog met jouw gegevens?
Deze gegevens worden enkel gebruikt om je plaats te reserveren. Wij gebruiken deze niet voor
andere doeleinden.
Mits jouw toestemming kan je de Nieuwsbrief van Kunstmin ontvangen. Deze toestemming wordt
jou gevraagd nadat je tickets besteld hebt. (?)
Op geen enkel moment verkopen wij of geven wij jouw gegevens door aan andere derden. Wij
behandelen alle gegevens als vertrouwelijke informatie.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?
Wij bewaren jouw gegevens gedurende … Nadien worden deze gewist.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?
Nog in te vullen…

Is dit allemaal wel veilig?
Alle gegevens die je bij ons achterlaat, stoppen wij veilig achter slot en grendel met de modernste
technieken. Wie niks met jouw gegevens te maken heeft, kan er ook niet bij. Wij treffen alle
mogelijke maatregelen om jouw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Als je het gevoel hebt dat jouw gegevens niet op een correcte manier worden gebruikt, dan kan je
met ons contact opnemen.

Wat willen we jou nog zeggen?
Kunstmin is onderhevig aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27
april 2016. De Engelse benaming is de General Data Protection Regulation (GDPR).
Je hebt een aantal rechten die door de GDPR vastgelegd zijn wanneer het gaat over jouw gegevens:
 Wij mogen geen gegevens verwerken zonder jouw medeweten. Daarom informeren wij jou
hierover via deze privacyverklaring.
 Je hebt recht op inzage en een kopie van alle gegevens die wij van jou verzamelen. Deze
worden jou binnen een termijn van maximum twee maanden bezorgd. Wanneer je jouw
gegevens op papier wenst te ontvangen, dan worden de verzendingskosten aangerekend.
 Als je opmerkt dat er gegevens niet juist zijn, dan heb jij het recht ons te vragen om deze te
corrigeren.
 Wanneer jij toestemming hebt gegeven voor delen en/of gebruiken van jouw gegevens (zie
vorige), dan kan je ten allen tijde deze toestemming intrekken door je voor de Nieuwsbrief
uit te schrijven.

Nog vragen?
Contacteer ons gerust. Hier volgt nog een kort overzicht van onze contactgegevens:
Adres:
Telefoon:
E-mail:

