Privacyverklaring
In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. We
maken je in deze privacyverklaring helder welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor
welke doeleinden wij deze gebruiken. We leggen je ook uit hoe je jouw gegevens kunt inzien,
wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat jij hier goed van op de hoogte bent en
raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.
Bijgewerkt op: 18 juli 2018

PodiumsCool en privacy
PodiumsCool is een VOF die cultuureducatie projecten aanbiedt aan voornamelijk aan primair
en middelbaar onderwijs. Daarnaast geven we jeugdtheaterlessen aan inmiddels meer dan
100 jonge mensen in de leeftijd van 8 tot en met 21 jaar. Via onze websites bieden wij onze
diensten aan. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens
genoemd. In sommige gevallen werken wij bij de uitvoering van onze dienstverlening samen
met andere organisaties of bedrijven.
Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons
aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:
• duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen
wij op het moment dat wij jouw persoonsgegevens uitvragen en via deze
privacyverklaring;
• je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken
in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
• het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer
uitvragen dan noodzakelijk is, dan doen wij dat alleen met jouw expliciete toestemming.
We leggen je in dat geval helder uit waarom we deze aanvullende gegevens uitvragen;
• jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde
dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
• wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder
andere voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
• passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en
dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze lidmaatschappen, diensten en websites laat je bepaalde gegevens bij
ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande
gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten jij kiest te gebruiken of af te nemen.
Een voorbeeld: als je bij ons wilt komen werken als stagiaire vragen we je om een CV in te
sturen. Als je lid wilt worden van ons jeugdtheater vragen we je dat uiteraard niet.

Persoonsgegevens jeugdtheater
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

voornaam en achternaam,
adres en woonplaats,
e-mailadres van je ouders en/of verzorgers,
geboortedatum,
mobiele telefoonnummer van jezelf,
(mobiele) telefoonnummer van een van je ouders en/of verzorgers,
geslacht,
geboortedatum,
IBAN van degene die je theaterlessen betaalt,
foto’s en video opnames die van je gemaakt worden tijdens repetities of uitvoeringen,
informatie die je zelf invult in een open veld,

Doeleinden jeugdtheater
•
•
•
•
•

om jou in te kunnen delen in de juiste theater groep,
om met jou en je ouders/verzorgers te communiceren door middel van het verzenden
van elektronische nieuwsbrieven en/of mailtjes, of te bellen i.v.m. het jeugdtheater.
om het lesgeld voor de theaterlessen te kunnen incasseren,
om promotiemateriaal te ontwikkelen zoals brochures en op onze website,
om nota’s te kunnen maken en versturen.

Persoonsgegevens cultuureducatie
•
•
•
•
•

naam en adres van de organisatie,
contactpersoon van de organisatie,
e-mailadres van de contactpersoon,
vragen die jij aan ons stelt en/of meldingen die jij aan ons doorgeeft,
foto’s en video opnames die van je gemaakt worden tijdens repetities of uitvoeringen.

Doeleinden cultuureducatie
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede
afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):
• om nota’s te kunnen maken en versturen.
• om projectvoorstellen te kunnen aanbieden,
• om bestaande klanten op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen.

Persoonsgegevens personeel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

voornaam en achternaam,
adres en woonplaats,
e-mailadres
geboortedatum,
mobiele telefoonnummer van jezelf,
(mobiele) telefoonnummer van een van je partner en/of ouders,
geslacht,
IBAN
foto’s en video opnames die van je gemaakt worden tijdens repetities of uitvoeringen,
Cv
Kopie identiteitsbewijs

Doeleinden personeel
•
•
•
•
•
•

om jou in te kunnen delen in de juiste theater groep,
om met jou te kunnen communiceren door middel van het verzenden van emails of
bellen.
IBAN voor het betalen van gemaakte kosten of salarissen om het lesgeld v
om promotiemateriaal te ontwikkelen zoals brochures en op onze website,
Om te zien of jij binnen ons team past.
Voor het verloningsbedrijf / pensioenfonds

Verstrekking aan derden
Wij geven de door jou verstrekgegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor
onze bedrijfsvoering. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van onze
boekhouding.
Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er onder andere (met een
overeenkomst) voor dat je gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook
komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig
zijn.
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij
dit wettelijk verplicht is.

Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang
tot jouw persoonsgegevens te beperken. Wij hebben hiervoor een
informatiebeveilingsbeleid. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang
hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze
veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard
bewaartermijn van 1 jaar voor jeugdtheaterleden. Dat wil zeggen dat wij jouw gegevens 1 jaar
nadat je lid bent geweest zullen verwijderen. Voor klanten van onze cultuureducatiediensten
hanteren we een bewaartermijn van maximaal 5 jaar. Wanneer een andere bewaartermijn
geldt, zullen wij je daarvan op de hoogte brengen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die
wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de
Belastingdienst.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met
onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een
betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik
van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie
over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Minderjarigen
Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of
wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is aan te raden om deze
privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens
Er is geen mogelijkheid om zonder tussenkomst van een medewerker van PodiumsCool je
gegevens in te zien en te wijzingen.
Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat
via onderstaande contactgegevens.
Telefonisch

0313 - 416641
Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 18:00 uur

E-mail

Via het contactformulier op onze website via info@podiumscool.nl

Post

Van Hogendorpstraat 63, 6951 EP Dieren

Bezoek

Meidoornlaan 195 in Dieren

