Privacy policy

Toneelvereniging ‘Kunst Door Oefening’ Mechelen
Toneelvereniging ‘Kunst Door Oefening’ Mechelen (hierna te noemen: KDO Mechelen) hecht veel
waarde aan de bescherming van uw (persoons)gegevens. In deze privacy policy willen we heldere
en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met (persoons)gegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en zorgvuldig om te gaan met uw
(persoons)gegevens. KDO Mechelen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Gedurende uw bezoek aan de website van KDO Mechelen worden alleen (persoons)gegevens
bewaard wanneer:
• u contact met ons op neemt via het contact formulier;
• u tickets besteld voor een van onze voorstellingen via de website.
KDO Mechelen verklaart dat:
• uw (persoons)gegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt;
• verwerking van uw (persoons)gegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig
zijn voor het doel waarvoor deze bestemd zijn;
• wij vragen om uitdrukkelijke toestemming voor het tijdelijk bewaren van uw (persoons)gegevens;
• uw (persoons)gegevens niet langer bewaard worden dan voor het doel nodig is;
• passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van
uw (persoons)gegevens gewaarborgd is;
• geen (persoons)gegevens doorgegeven worden aan andere partijen;
• wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw (persoons)gegevens en deze respecteren.
De passende technische en organisatorische maatregelen die KDO Mechelen genomen heeft om
de beveiliging van uw (persoons)gegevens te waarborgen zijn:
• Alle personen die namens KDO Mechelen van uw (persoons)gegevens kennis kunnen nemen
zijn verplicht tot geheimhouding hiervan.
• Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord op al onze systemen.
• Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
(persoons)gegevens.
In het geval van een beveiligingsincident of datalek is KDO Mechelen verplicht de betrokkenen zo
snel mogelijk (en in ieder geval binnen 24 uur) op de hoogte te stellen, daarnaast zal (indien
noodzakelijk) melding worden gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Als KDO Mechelen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw (persoons)gegevens.
Indien u na het doornemen van onze privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of
contact met ons wenst op te nemen kan dit via de ‘contact’ pagina op onze website.

