PRIVACYVERKLARING 2018
Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) dient een organisatie per 25
mei 2018 aan te tonen dat zij aan de privcay wetgeving voldoet. Door te voldoen aan de
verantwoordingsplicht levert Het Haarlemmerhout Theater een belangrijke bijdrage aan de
bescherming van het grondrecht van uw privacy.
Belangrijk onderdeel van deze verantwoordingsplicht is het register van
verwerkingsactiviteiten. Dit register bevat informatie over de persoonsgegevens die wij
verwerken. Hieronder vindt u deze informatie.
HET REGISTER VAN VERWERKINGSACTIVITEITEN
Contactgegevens van de organisatie:
Haarlemmerhout Theater
Van Oldenbarneveltlaan 17
2012 PA Haarlem
Telefoon: 023 – 5311800
Mail: info@haarlemmerhouttheater.nl
Vertegenwoordiger van de organisatie: Dhr. M. Klein Ovink
De functionaris voor de gegevensbescherming is tevens de vertegenwoordiger van de
organisatie, dhr. M. Klein Ovink
Doelen voor verwerking van de persoonsgegevens:
-

Contacteren van bezoekers/klanten voor situaties aangaande de gekozen
voorstelling(en)
Printen van toegangskaarten met voor – en achternaam
Contacteren van bezoekers voor toekomstige voorstellingen
Contacteren van bezoekers voor informatie/nieuwsbrieven
Per post sturen van informatie aan bezoekers met voorstellings – of
theaterspecifieke informatie
Per mail sturen van informatie aan bezoekers met voorstellings – of theaterspecifieke
informatie

Categoriën van personen van verwerkingsgegevens:
-

Bezoekers van voorstellingen
Vrienden van de Haarlemmerhout Theaterkring/ huisgezelschap
Exclusieve leden van de Haarlememrhout Theaterkring/ huisgezelschap

Categoriën van persoonsgegevens:
-

NAW gegevens
Maildressen
Telefoonnummers

Categoriën van ontvangers aan wie wij persoonsgegevens verstrekken:
-

Dudesquare – onze webhosting partij
Mollie BV – betalingsverwerker
YMLP – YourMailingListProvider – nieuwsbrieven softwarebedrijf. Enkel naam,
achternaam en mailadres wordt verstrekt. Adresgegevens en telefoonnummers
worden niet verstrekt.
Lokale gezelschappen – gezelschappen voor wie het Haarlemmerhout Theater de
kaartverkoop verzorgt en haar klantgegevens opvraagt. Enkel naam, achternaam en
mailadres wordt verstrekt. Adresgegevens en telefoonnummers worden niet
verstrekt

Beveiliging van de persoonsgegevens:
Onze webhosting partij Dudesquare is verantwoordelijk voor de beveiliging van de
persoonsgegevens. De website kent reeds een secured protocol, een zogeheten HTTPS
protocol. Dit is een uitbreiding op het http protocol met als doel een veilige uitwisseling van
gegevens. Bij gebruik van HTTPS worden de gegevens versleuteld, waardoor het voor een
buitenstaander onmogelijk zou moeten zijn om te weten welke gegevens verstuurd worden.
Binnen onze organisatie hebben maximaal 2 personen toegang tot de persoongegevens. Deze
toegang is beveiligd door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord. Persoonsgegevens
mogen enkel door de functionaris voor de gegevensbescherming worden verstrekt. Het
verwerken van de persoonsgegevens door de 2e persoon dient enkel voor het praktisch intern
nut.
Er wordt gebruik gemaakt van een eigen mailhosting pakket. Grote partijen als onder andere
Google en Microsoft verwerken gegevens in mailuitwisselingen. Dat is in dit geval niet aan de
orde.
Bewaartermijn van persoonsgegevens:
-

Persoonsgegevens van Vrienden en exclusieve leden van de Haarlemmerhout
Theaterkring worden bewaard tot 1 jaar na opzegging van het lidmaatschap
Persoonsgegevens van klanten die via de website kaarten hebben gekocht, worden
bewaard tot 1 jaar na de laatste aankoop, tenzij de klant zich heeft aangemeld voor de
nieuwsbrief, welke nog telkens wordt ontvangen. Na afmelding van de nieuwsbrief
worden de persoonsgegevens nog een half jaar bewaard

