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PRIVACYVERKLARING
Geüpdatet: November 2020
De bescherming van Persoonsgegevens van belang is, daar zijn wij van overtuigd.
Daarom zorgen wij ervoor dat we op een zorgvuldige manier omgaan met je
gegevens volgens de Europese privacywet, de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Met deze privacyverklaring willen wij je informeren
over welke persoonsgegevens we verzamelen en waarom.
De persoonlijke gegevens worden verwerkt door Stichting Daer, gevestigd aan de
Burchtstraat 8 in Oost-Souburg. Als je vragen of opmerkingen hebt over deze
privacyverklaring dan kun je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen
naar info@festivaldaer.nl. We staan je graag te woord.
We verzamelen en gebruiken gegevens voor verschillende doeleinden. Deze
gegevens zijn noodzakelijk om activiteiten van Stichting Daer online te promoten en
voor communicatie via sociale media, e-mail e.d. Ook verzamelen wij gegevens bij
de ticketverkoop van evenementen vanuit Stichting Daer.

Voor welke doeleinden gebruiken en verwerken wij uw gegevens,
en waar en wanneer worden deze opgeslagen
- www.festivaldaer.nl:
Wij hebben een website. Dit resulteert in dat wij automatisch persoonsgegevens via
IP-adressen van bezoekers van de website verzamelen. Al dan niet in combinatie
met andere unieke identifi ers of informatie afkomstig uit de apparaten van
gebruikers. Dit is een automatisch proces, wat overal online gebeurd. Wij doen
verder niks met deze gegevens en slaan ze ook niet op.
Gegevens over het gebruik van onze site helpen ons om onze site verder te
ontwikkelen en te verbeteren.
- Correspondentie via e-mailadressen info@festivaldaer.nl,
programmering@festivaldaer.nl, productie@festivaldaer.nl,
festivaldaer@gmail.com en festivaldaer@outlook.com en het
contactformulier op de website:
Bij alle correspondentie met Stichting Daer via bovenstaande e-mailadressen,
gebruiken wij uw e-mailadres. Dit is noodzakelijk om u te woord te kunnen staan.
Wij kunnen uw email-adres opslaan in onze contacten-database bij zowel emailproviders als op Onedrive, Google Drive of bestanden op de computer van een van
onze bestuursleden. Al onze accounts zijn goed beveiligd met wachtwoorden,
evenals de computers waarop de bestanden bewaard worden.
Wij gebruiken uw e-mailadres om u incidenteel te mailen met een nieuwsbrief, een
antwoord op uw vraag te geven, een vraag van ons aan u te stellen, u te
informeren en dergelijke correspondentie. Als u ons een e-mail stuurt of het
contactformulier op onze website gebuikt, stemt u hier mee in. Wilt u dat wij uw email adres verwijderen, of wenst u geen mails meer van ons te ontvangen. Dan
kunt u ons een bericht sturen naar info@festivaldaer.nl, nadat wij u een bevestiging
sturen zullen wij uw email-adres in al onze databases verwijderen.
- Bij het aanschaffen van een ticket:
Bij het aanschaffen van een ticket voor een evenement van Stichting Daer
verzamelt de betreffende ticketsite of het betalingssysteem de gegevens die u
invult. Dit gaat bijvoorbeeld om uw naam, e-mailadres en betalingsgegevens en zo
nodig uw telefoonnummer of adres. Stichting Daer kan deze gegevens inzien. Deze
gegevens zijn noodzakelijk om je bestelling uit te voeren en je van het verloop
daarvan op de hoogte te houden.
Stichting Daer kan deze uw naam, e-mailadres en telefoonnummer gebruiken om
incidenteel contact met u op te nemen voor informatieve of promotie-doeleinden.
Betaalgegevens zoals creditcard-, bank- en girorekening gegevens van de klant

zullen door Stichting Daer in geen enkel bestand worden opgeslagen of later nog
worden gebruikt.
Als u een bestelling plaats of een ticket aanschaft, stemt u in met bovenstaande.
Wilt u dat wij (een deel van) deze gegevens verwijderen, of geen contact meer met
u opnemen? Stuur ons dan een mail naar info@festivaldaer.nl, nadat wij de
gewenste gegevens hebben verwijderd, zullen wij u een bevestiging sturen.
- Sociale media:
Alle sociale media van Stichting Daer, waaronder Facebook, Instagram en
Whatsapp zijn versleuteld of beveiligd met wachtwoorden. Hieronder valt alle
persoonlijke correspondentie via privé-berichten met de pagina’s van Festival Daer.

- Beeld- en geluidsmateriaal:
Tijdens evenementen van Stichting Daer kunnen foto’s, video’s en geluidsopnames
worden gemaakt. Deze worden zorgvuldig bewaard op camera’s en laptops. Als u
een evenement van Stichting Daer bezoekt, stemt u er mee in dat deze materialen
gebruikt kunnen worden voor onder andere PR-doeleinden. Beeld- en
geluidsmateriaal bewaren wij zolang Stichting Daer bestaat, tenzij de betrokkenen
eerder vragen het materiaal te verwijderen.

Als je wilt weten welke gegevens Stichting Daer van jou verzamelt en/of bewaart,
vraag dan gerust een overzicht hiervan op. Op jouw verzoek kunnen gegevens ook
aangepast of gewist worden, of overgedragen worden aan iemand anders. Stuur
hiervoor een mail naar: info@festivaldaer.nl.

De opslag van en het delen van gegevens
Stichting Daer zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal
deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het
uitvoeren van je bestelling of correspondentie. Onze werknemers en door ons
ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te
respecteren.
Gegevens worden opgeslagen op beveiligde laptops, telefoons en accounts.
Eventuele (geprinte) papieren gegevens staan veilig opgeborgen. Onbevoegden
hebben geen toegang tot zowel online opgeslagen als analoge gegevens. Er
worden alleen gegevens verzameld die echt nodig zijn. Gegevens worden niet
langer bewaard dan noodzakelijk.

Vragen en klachten
Als je vragen hebt over het bewaren van je gegevens en de bescherming hiervan,
kun je contact met ons opnemen. Je hebt ook altijd het recht om een klacht in te
dienen bij de autoriteit persoonsgegevens, als je niet tevreden bent over de manier
waarop wordt omgegaan met persoonsgegevens.

Deze Privacyverklaring is gemaakt op 28 november 2018 en geüpdatet op 4
november 2020 door Anne van Helteren, penningmeester van Stichting Daer.

