Toneelkring Ware Vreugd Waardamme vzw hecht belang aan uw privacy. Onderstaande tekst
brengt u op de hoogte over welke gegevens wij van u bijhouden en wat we met deze gegevens
zullen doen. Daarnaast informeren wij u over u recht omtrent gegevensverwerking en privacy.
Dit alles kadert in de Europese verordening 'General Data Protection Regulation' (afgekort:
GDPR) van 25 mei 2018.
Wanneer u contact opneemt met ons via onze contactpagina op onze website vragen we u om
persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de reden
waarvoor ze verstrekt werden.

Verzamelde gegevens
Indien u contact met ons opneemt via het contact formulier vragen we u volgende
persoonlijke gegevens te verstrekken: uw e-mailadres alsook uw naam. Deze gegevens
gebruiken we enkel om u wederwoord te kunnen bieden op uw bericht. Uw e-mailadres wordt
gebruikt om u wederwoord te kunnen bieden. Uw naam wordt gebruikt om de mail
persoonlijker en gerichter te kunnen opstellen.

Opslag en verwerking
De gegevens worden via mail verstuurd naar de geselecteerde bestemmeling. De gegevens
komen dus terecht bij verschillende leden van het bestuur afhankelijk van de gemaakte
selectie. Daarbij worden ze zoals reeds eerder vermeld enkel gebruikt voor de reactie op uw
bericht. Een overzicht van de bestemmelingen wordt gemaakt op bepaalde specifieke functies
van leden in het bestuur. Deze kan u steeds raadplegen via www.warevreugd.be/bestuur.
Het overzicht :
sitebeheerder(at)warevreugd.be
Voorzitter(at)warevreugd.be
Bestuur(at)warevreugd.be
privacy(at)warevreugd.be

sitebeheerder en voorzitter
voorzitter
Alle leden van het bestuur
Privacy verantwoordelijke

Uw persoonlijke gegevens spelen we niet door aan derden. De gegevens worden niet langer
dan nodig bewaard.

Uw rechten
Inzake de bescherming en verwerking van gegevens heeft u de volgende rechten:
•
•
•
•
•
•

Recht op informatie wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt
Recht op inzage en kopie van uw gegevens, zoals deze bewaard worden in ons
administratieve systeem
Recht op aanpassing, aanvulling of correctie van deze gegevens
Recht op vergetelheid, of het verwijderen van uw gegevens.
Recht op het intrekken van de toestemming om uw gegevens bij te houden of te
verwerken
Recht op overdraagbaarheid

•
•

Recht op weigering van geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering
Recht op beperking van verwerking

Als u uw rechten in het kader van GDPR wil uitoefenen, dan kan u ons contacteren via ons
mailadres: privacy(at)warevreugd.be
Wij behouden steeds het recht om deze verklaring aan te passen indien nodig. Alsook het recht om
de rollen beschreven op www.warevreugd.be/bestuur te aan te passen en aldus de bestemmelingen
te wijzigen.
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