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Over ons privacy beleid
Bredaas Studententheater De Derde Akte geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend
gegevens die wij nodig hebben voor het aanbieden en verbeteren van ons jaarlijks programma en gaan
zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten verzameld hebben. Wij
stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacy
beleid is geldend voor elk contact met en binnen Bredaas Studententheater De Derde Akte. De
ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 15/11/2018, met het publiceren van een
nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke
gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en
onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen
wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan, hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen
en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u
vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met onze secretaris. U vindt haar
contactgegevens aan het einde van dit privacy beleid.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke
beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Google Drive
Voor administratieve doeleinden worden de naam, geboortedatum, het adres, de woonplaats, het
telefoonnummer, e-mailadres, studie en de deelnemende programma’s van onze leden en de naam en
het e-mailadres van onze relaties opgeslagen in twee aparte bestanden op Google Drive. Deze
bestanden worden, tenzij u hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven, met niemand anders dan
het bestuur gedeeld. Daarnaast zijn en worden er foto’s en video’s gemaakt, die gebruikt kunnen
worden van marketing doeleinden en bewaard worden op onze Google Drive. Een ieder heeft het recht
bezwaar te maken tegen een bepaalde foto, waarna deze, indien al geplaatst, verwijderd zal worden.
Tijdens het gebruik van Google Drive behouden wij alle intellectuele-eigendomsrechten met betrekking
tot de bestanden die wij uploaden, delen en bewaren. Dit wil zeggen dat Google geen eigenaar wordt
van deze bestanden. Voor informatie over de manier waarop Google uw persoonsgegevens verwerkt en
beschermt, verwijzen wij u graag door naar de website van Gooogle zelf via onderstaande link.
https://policies.google.com/privacy?hl=nl#infosecurity

BHosted
Voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer en onze website maken wij gebruik van de diensten van
BHosted. BHosted heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen met betrekking
tot de verwerking van uw en onze persoonsgegevens, tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige
verwerking (zoals onbevoegde kennisname, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). Voor
het uitvoeren van diensten met betrekking tot onze e-mail maakt BHosted gebruik van hosting van
Office 365 mailboxen. Voor meer over hoe de sub-verwerker, Microsoft Office, uw en onze
persoonsgegevens verwerkt en beschermt wijs ik u graag door naar de website van Microsoft Office, via
onderstaande link.
https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement

Rabobank
Voor het verwerken van onze financiën maken wij gebruik van de diensten van Rabobank. Voor
informatie over de manier waarop Rabobank uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt, verwijzen
wij u graag door naar de website van Rabobank zelf via onderstaande link.
https://www.rabobank.com/nl/footer/privacy/index.html#accordion-

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Bredaas Studententheater De Derde Akte op grond van een wettelijke
verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk
onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij
zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijn
Na het beëindigen van uw lidmaatschap of onze samenwerking zullen wij uw gegevens niet langer
bewaren dan een termijn van twee jaar. Deze termijn hanteren wij om, zo nodig, tijdens deze twee jaar
contact met u op te kunnen nemen. Informatie die valt onder de fiscale bewaarplicht zijn wij echter
verplicht om voor een langere periode, van zeven jaar, te bewaren.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten
met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u
hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
U heeft het recht tot dataportabiliteit, vergetelheid, inzage, wijziging en beperking van de verwerking
van uw persoonsgegevens en het recht om een gegeven toestemming voor verwerking van uw
persoonsgegevens op ieder moment in te trekken. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar
secretaris@dederdeakte.nl, waarna u binnen uiterlijk 14 dagen een antwoord kunt verwachten.
Ook heeft u het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden
onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u
van mening dat dit wel zo is, neem dan contact met ons op.
Daarnaast heeft u altijd het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking of een klacht in
te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, mocht u het gevoel hebben dat wij niet op de juiste
manier omgaan met uw persoonsgegevens.

Wijzigingen in het privacy beleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op onze website vindt u echter altijd
de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds
verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de
hoogte.
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