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Voorwoord Op 25 mei 2018 vervangt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) de huidige
Nederlandse regelgeving omtrent privacy. Met de AVG is er één uniforme regelgeving voor de hele Europese
Unie. In de nieuwe AVG-wet moet een BV kunnen aantonen dat de gegevens op orde zijn. De nieuwe wet
regelt de bescherming en preventie van persoonlijke gegevens die een BV bewaart. Waarvoor worden de
gegevens gebruikt, welke gegevens worden vastgelegd en beheerd. Hiervoor dient een protocol (register).
De opzet van een protocol mag een bedrijf zelf bepalen. De te beheren gegevens Persoonsgegevens worden
beheerd i.v.m. het kunnen besturen van de BV het kunnen innen van contributie en het kunnen verstrekken
van informatie per e-mail en/of per post. Voor andere doeleinden worden de gegevens niet gebruikt.
Theaterpand Weesp slaat de gegevens op in de financiële administratie en in haar relatiebeheer administratie.
De opgeslagen gegevens worden ingevoerd in het systeem voor de zakelijke-leider van de BV van Theaterpand
Weesp op basis van de door de relatie versterkte gegevens.
Opgeslagen gegevens:
Man/ Vrouw
Relatie
Rechtspersoon
Voorletters en tussenvoegsel
Achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer
Bij minderjarige gegevens ouders Na opzeggen van het “lidmaatschap” c.q. overlijden van een relatie worden
alle gegevens binnen zes weken op inactief gezet en na 2 jaar geanonimiseerd. Gegevens blijven bewaard tbv
historie en andere informatie gevende gegevens tbv Theaterpand Weesp. Eist de relatie dat gegevens direct bij
opzegging worden verwijderd dal zal dat worden uitgevoerd binnen vier weken voor zover dat wettelijk is
toegestaan. Toegang tot de gegevens hebben DGA’s en Managers van Theaterpand Weesp, zij kunnen op basis
van hun functie (gedeeltelijk) toegang krijgen tot de persoonsgegevens. Afhankelijk van de noodzaak kunnen zij
de gegevens inzien. Als één van de managers stopt met zijn/haar werkzaamheden beëindigd ook de inzage in
dit systeem. Toegang voor (nieuwe) managers wordt bepaald door de DGA.
Persoonsgegevens van relaties van Theaterpand Weesp mogen niet op een tablet of mobiele telefoon worden
verwerkt. Voor dergelijke werkzaamheden mag alleen een goed beveiligde computer/app worden gebruikt.
Informatie aan (nieuwe) relaties Nieuwe relaties worden geïnformeerd over hoe hun persoonsgegevens
worden bijgehouden volgens de AVG-regels. Op de website staat hiervoor een privacystatement vermeld. Het
verdient aanbeveling om een verwijzing naar het privacystatement op te nemen op het aanmeldformulier voor
nieuwe relaties en op de website. Voorbeeldtekst: ‘’ Uw gegevens worden verwerkt in onze administratie.
Theaterpand Weesp gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Hoe wij dit doen kunt u nalezen in het
privacystatement op de website.” Zonder toestemming van betrokkenen mag geen privacygevoelige informatie
op de website van Theaterpand Weesp worden geplaatst, zoals persoonsgegevens of andere tot een persoon
te herleiden informatie. Voor het plaatsen van foto’s en video’s op de website moet tevens uitdrukkelijk
toestemming van de betrokkenen zijn. Foto’s gemaakt tbv voorstellingen van Theaterpand Weesp kunnen voor
publicitaire doeleinden worden gebruikt. Deelnemers aan voorstellingen van Theaterschool Zone1380 geven bij
inschrijving toestemming voor publicatie van foto’s en video’s tbv de school. Bij minderjarige geeft een van de
ouders deze toestemming bij inschrijving. Theaterpand Weesp deelt geen persoonsgegevens met derden.
Mocht dat om welke rede dan ook toch het geval zijn dan zal dat met een partij zijn die ook valt onder de AVGregels en zij bij contractvorming aangegeven dat zij de persoonsgegevens beheren volgens deze regels.
Datalekken (gehackte systemen) worden direct gemeld aan de bevoegde autoriteit(en). Op dit moment is dat
het meldloket van de Autoriteit Persoonsgegevens. Website Autoriteit Persoonsgegevens:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

