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Privacy Statement Spelgroep Bennekom 

Wij zijn Spelgroep Bennekom, een amateurtoneelvereniging. Wij respecteren uw privacy en 

persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben wij persoonlijke gegevens van u nodig. In deze 

verklaring leest u welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, 

beschermen en verwerken. Deze privacy policy is van toepassing op onze website 

www.spelgroep.nl (de Website). Wij behandelen uw persoonlijke gegevens conform de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming zoals deze geïmplementeerd zal worden in de 

Nederlandse wet (de Relevante Wetgeving). 

Persoonsgegevens 

Om onze Website en Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met 

het begrip persoonsgegeven wordt informatie bedoeld waarmee u als persoon geïdentificeerd 

kunt worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving. 

Welke gegevens verzamelen wij en wat doen wij ermee? 

Om gebruik te maken van ons reserveringsformulier hebben wij de volgende gegevens van u 

nodig: 

 Uw naam en achternaam: dit gebruiken wij om u op de juiste manier aan te spreken 

    en de reservering op uw naam te zetten 

 Uw geslacht:   dit gebruiken wij om u op de juiste manier aan te spreken 

 Uw telefoonnummer:  dit gebruiken wij om contact met u op te nemen indien 

    nodig 

 Uw e-mailadres:  dit gebruiken wij om uw reservering te bevestigen en

    contact met u op te nemen. 

Reservering 

Voor uw reservering hebben wij uw naam, geslacht, e-mailadres en telefoonnummer nodig. 

Wij zullen uw gegevens registreren, opslaan en verwerken voor een juiste afwikkeling van de 

reservering.  

Wij zullen uw gegevens alleen voor bovenstaande doelen gebruiken, of voor een doel dat hier 

nauw mee samenhangt. Uw gegevens worden dus nooit op een onverwachte manier door ons 

gebruikt. 

Informatie over voorstellingen 

Wij gebruiken uw e-mailadres ook om u, als bezoeker van het afgelopen jaar, te informeren 

over een nieuwe voorstelling. Als u deze mails niet meer wenst te ontvangen, kunt u dat 

aangeven door te mailen naar secretaris@spelgroep.nl. 

Beveiliging 

Wij doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, 

gebruik, wijziging of verspreiding door onbevoegden. Degenen die niets met uw gegevens te 
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maken hebben, hebben er geen toegang tot. Wij doen dit door middel van de volgende 

maatregelen: 

 Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een 

vergelijkbare technologie 

 De toegang tot de gegevens is beperkt tot bepaalde geautoriseerde personen. 

Bewaartermijn 

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan dat wij ze nodig hebben voor de 

doelen die wij hierboven omschreven.  

Wijziging van de privacy policy 

Wij kunnen onze privacy policy aanpassen. Als wij de privacy policy in belangrijke mate 

veranderen zullen wij een notificatie op onze Website plaatsen samen met de nieuwe privacy 

policy. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte 

brengen bij wijzigingen. 

Uw rechten 

De gegevens die wij van u verzamelen zijn persoonlijk. U heeft daarom de volgende rechten: 

 U mag ons vragen om inzage in uw gegevens; 

 U mag ons vragen om correctie, beperking of wissing van uw gegevens. In geval van 

fraude of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele gegevens van u 

bewaren in een register of op een zwarte lijst; 

 U mag ons vragen om een kopie van uw gegevens. Wij kunnen deze kopie – op uw 

verzoek – ook aan een andere partij doorgeven, zodat u dit zelf niet meer hoeft te 

doen; 

 U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens; 

 U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u denkt dat wij uw 

gegevens onrechtmatig verwerken; 

 U mag uw toestemming om uw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf 

het moment dat u de toestemming intrekt mogen wij geen gegevens meer van u 

verwerken. 

Bij andere vragen of opmerkringen over onze privacy policy kunt u contact met ons opnemen 

via onderstaande gegevens. 

Contact 

Spelgroep Bennekom 

Haviklaan 21 

6713 CC Ede 

KvK-nummer: 40124768 

https://www.spelgroep.nl/ 

https://www.spelgroep.nl/?page_id=31

