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Dit is de privacyverklaring van het Folkpodium Zeist (FPZ). Hierin wordt omschreven hoe er
omgegaan wordt met de persoonlijke gegevens die het FPZ van je vraagt.
Wat vind je in deze privacyverklaring?
1.
2.
3.
4.

Welke persoonsgegevens het FPZ verzamelt en waarom
Hoe het FPZ deze gegevens verzamelt, opslaat en gebruikt
Welke mensen en organisaties toegang hebben tot jouw gegevens en met welke middelen
Jouw rechten en plichten met betrekking tot deze gegevensverzameling

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden, bijvoorbeeld vanwege wetswijzigingen. Het is
daarom verstandig de verklaring periodiek te raadplegen.

1. Welke persoonsgegevens het FPZ verzamelt en waarom
Om contact met bezoekers en artiesten te kunnen hebben heeft het FPZ contactgegevens nodig. Die
bestaan uit namen, adressen, telefoonnummers en email-adressen van artiesten en bezoekers. Al
deze gegevens zijn nodig om de dagelijkse gang van zaken binnen het FPZ te kunnen uitvoeren. Denk
bijvoorbeeld aan digitale kaartverkoop en het aangaan van contracten met artiesten.

2. Hoe het FPZ deze gegevens verzamelt, opslaat en gebruikt
De nodige gegevens lever je zelf aan, doorgaans via het aanmeldformulier op de website van het FPZ.
Daarnaast kun je zelf gegevens aanleveren via e-mail, telefoon of persoonlijk contact, aan de
vrijwilligers van het FPZ. De gegevens worden opgeslagen in digitale bestanden, online en op de
apparaten waarvan de vrijwilligers gebruikmaken bij het uitvoeren van hun taken.
Het FPZ verstrekt je gegevens alleen aan andere organisaties of personen als het noodzakelijk is voor
de dagelijkse gang van zaken (bijvoorbeeld het beheer van financiën door het Torenlaan Theater of
de online services hieronder beschreven) of als het wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld in een
juridische procedure).

3. Welke mensen en organisaties toegang hebben tot jouw gegevens en met welke middelen
De door het FPZ verzamelde gegevens zijn toegankelijk voor de vrijwilligers van het FPZ. Op de
website kun je vinden wie dat zijn en wat ze doen. De vrijwilligers krijgen toegang tot de gegevens
voor zover ze die nodig hebben voor het uitvoeren van hun taken binnen het FPZ. Elke toegang is
beveiligd met individuele login-codes.
De gegevens worden opgeslagen zodra je je aanmeldt via de website en verwijderd zodra je je
afmeldt.

Voor de opslag van digitale bestanden maakt het FPZ gebruik van Google. Voor het versturen van
mail aan groepen maakt het FPZ gebruik van MailChimp. Het FPZ maakt gebruik van de standaard
verwerkersovereenkomsten van deze online services, waarin aangegeven is dat deze zelf geen
gebruik maken van de opgeslagen gegevens.
De website van het FPZ wordt gehost door Wordpress en geanalyseerd met behulp van Google
Analytics, waarbij de verzamelde gegevens anoniem zijn. Ook hierbij maakt het FPZ gebruik van
standaard verwerkersovereenkomsten. De digitale kaartverkoop verloopt via digitalekaartverkoop.nl.
Deze service maakt in beginsel geen ander gebruik van de persoonsgegevens die je aanlevert dan
nodig is voor het betalen van je kaartje(s).

4. Jouw rechten met betrekking tot de gegevens
Je mag altijd je gegevens inzien, wijzigen, laten verwijderen of laten doorsturen. Dat kun je doen
door contact op te nemen met het FPZ via folkpodiumzeist@gmail.com.
Als je vindt dat het FPZ niet goed met je gegevens omgaat kun je een klacht indienen. Dat kan bij het
FPZ of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

