Privacyverklaring
Vereniging top oprichting, instandhouding en exploitatie van een dorpshuis te
Heerde, hierna te noemen het Dorpshuis, ingeschreven bij de KvK onder nummer:
40101146 maakt voor haar bedrijfsvoering gebruik van standaard persoonsgegevens
zoals Naam, Adres, E-mailadres, telefoonnummer etc.
Deze persoonsgegevens worden door u zelf aan ons verstrekt zodra u via onze
website entreebewijzen voor een theatervoorstelling besteld, één of meerdere zalen
reserveert, u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief of anderszins contact met ons
opneemt.
Hierbij wordt alle data enkel verstuurd over end-to-end SSL geëncrypteerde
verbindingen.
De online verkoop van theatertickets, het online reserveren van zaalruimte, en het
versturen van onze nieuwsbrief gaat via een derde partij met wie wij een
verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten.
Het Dorpshuis zal uw persoonsgegevens nooit aan derden doorgeven, tenzij wij
hiertoe door een gerechtelijk bevel worden gedwongen.
Mocht u willen weten welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn dan kunt u
hiertoe een verzoek bij ons indienen via beheerder@dorpshuisheerde.
(In sommige gevallen kan hierbij legitimatie worden verlangd.)
Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant blijken, dan kunt u ons
schriftelijk verzoeken uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast hebt u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op
het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te
maken. Bovendien hebt u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken
van uw gegevens. Ook hiervoor kun u een schriftelijk verzoek doen.
Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen.
Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail.
U kunt uw verzoek aan ons e-mailen via beheerder@dorpshuisheerde.nl
Cookies
De website van het Dorpshuis plaatst géén cookies die uw surfgedrag doorsturen
naar online advertentieverkopers of voor andere marketingdoeleinden.
Onze website maakt gebruikt van Awstats. Dit is een onlinetool die met behulp van
uw IP adres ons inzage geeft in de bezoekcijfers hiervan.

