
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 een bestelling plaatst via 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 een bestelling plaatst via onze website vragen wij u volgende gegevens te verstrekken: uw 

voornaam, uw achternaam uw e-mailadres. Deze gegevens gebruiken wij enkel om uw bestelling correct te 

kunnen afhandelen en u de tickets te kunnen aanleveren. Ook ontvangen wij informatie over uw betaling via 

ons betaalplatform Mollie. Ook deze gegevens gebruiken wij en onze partner Mollie enkel om de status van 

uw betaling op te volgen en in zeer specifieke gevallen om een terugbetaling te kunnen realiseren. De 

privacy verklaring van Mollie en de verwerkte gegevens kunt u nalezen op de website 

https://www.mollie.com . 

 

Opslag en verwerking 

 
De gegevens worden opgeslagen op onze server en zijn enkel toegankelijk voor de daartoe geautoriseerde 

mensen van de vzw Ware Vreugd. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan nodig. De geautoriseerde 

mensen betreft meer specifiek de mensen van het bestuur van Ware Vreugd VZW alsook de leden belast met 

de taken rond het verwerken of inchecken van de tickets. 

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

bewaard. Deze termijn is mede bepaald door de minimale bewaartermijn voor fiscale documenten.  

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. Dit document werd laatst aangepast 

op 06/02/2022.   
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