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Privacy beleid toneelvereniging Hervelo 
 

Toneelvereniging Hervelo, gevestigd aan; Ursulastraat 2, 7135 JD, statutair gevestigd te 
Harreveld en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 
40102382. De vereniging is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens om 
te functioneren als toneelvereniging binnen haar doelstellingen zoals hieronder omschreven. 
 
De gegevens worden behandeld in overeenstemming met de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Op deze pagina treft u de privacyverklaring van 
toneelvereniging Hervelo aan.  
 
Inleiding: 
Toneelvereniging Hervelo neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de 
betrokkenen) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen 
wij u uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u 
lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. 
 
Persoonsgegevens: 
Onder persoonsgegevens verstaan we in het algemeen naam, adres, telefoon, email, start 
lidmaatschap, beeldmateriaal, financiële gegevens. In onderstaande tabel staat 
weergegeven welke gegevens worden beheerd: 
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Toneelvereniging Hervelo verwerkt uw persoonlijke gegevens met als doel,  

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te 
kunnen voeren  

• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. 
• Aankondigen en/of uitnodigen voor een toneeluitvoering 

Het overzicht van de financiële gegevens, in en uitgaven, wordt minimaal 7 jaar bewaard 
i.v.m. belastingen. De onderliggende gegevens als uitgavenbonnen, turflijst en dergelijke 
worden bewaard zolang nodig voor het uitschrijven en onderbouwen van rekeningen en 
worden daarna vernietigd. Alle genoemden geven de persoonsgegevens zelf en vrijwillig 
op ten behoeve van hun doel; spelen of donateur worden bij toneelvereniging Hervelo, 
regie doen bij Hervelo, voorstellingsinformatie ontvangen, diensten als o.a. decorbouw 
grimm vervullen bij Hervelo. Bij kaartverkoop en reserveringen voor voorstellingen is bij 
digitale reservering het email adres noodzakelijk voor bevestiging.  
 
Hoe lang bewaren we persoonsgegevens: 
Zodra de relatie met de vereniging door leden, belangstellenden en relaties worden 
beëindigd, worden deze gegevens verwijderd uit de bestanden. De gegevens van 
ereleden worden bewaard ten behoeve van reünies en historisch onderzoek. De 
gegevens van bezoekers worden tot een half jaar na beëindiging van de voorstelling 
bewaard ter controle en mogelijke correcties.  
 
Beheerd door wie en waar: 
De persoonsgegevens worden beheerd door de secretaris, penningmeester en 
Oudheidkundigen Vereniging Harreveld zoals in tabel aangegeven. De gegevens worden 
opgeslagen als bestand; de bestanden zijn opgeslagen op de privé-computers van de 
functionarissen die de betreffende functies vervullen. Alle gegevens bij de secretaris 
worden beveiligd opgeslagen binnen het iCloud account. De gegevens bij de 
penningmeester worden beveiligd opgeslagen binnen het Google-account. 
Beeldmateriaal bij OVH worden beveiligd opgeslagen in hun archief. 
 
Delen van persoonsgegevens met derden: 
Toneelvereniging Hervelo verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor 
de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting. 
 
Inzien en aanpassen: 
Te allen tijde kunnen betrokkenen inzicht krijgen in de persoonsgegevens die door de 
vereniging worden beheerd. Daartoe kan een verzoek bij de secretaris worden ingediend 
via email: herveloharreveld@gmail.com. Als betrokkene verzoekt zijn/haar gegevens aan 
te passen of te verwijderen, zal dit worden gehonoreerd in zoverre het normaal 
functioneren van de vereniging hierdoor niet wordt belemmerd. 
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Toneelvereniging Hervelo verwerkt bijzondere gegevens zoals beeld/videomateriaal: 

• Voor de spelende leden als het ware van herinnering, de foto’s kunnen door de 
spelers worden gedownload. 

• Het gebruik van beeldmateriaal van repetities en voorstellingen zullen verder 
uitsluitend worden gebruikt voor promotie en reclamedoeleinden. Onder de 
verzekering dat hiermee zorgvuldig zal worden omgegaan. 

• Wanneer beeldmateriaal van u als persoon om redenen niet geplaatst mag worden 
voor promotie of reclamedoeleinden, dient men dit zelf via mail aan te geven bij de 
secretaris. 

• Oudheidkundigen Vereniging Harreveld bewaard voor toneelvereniging Hervelo alle 
beeldmateriaal en naslagwerk in haar archief.  

Verwijzing naar andere websites  

• Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website. Onze website bevat 
links naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van 
toneelvereniging Hervelo. Wij hebben dan ook geen toezicht op het privacy beleid 
dat die website aanhoudt. Indien u door het klikken op deze link op een andere 
website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. 
Toneelvereniging Hervelo is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk 
voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Toneelvereniging 
Hervelo raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door 
te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.  

 

Behandeling data-lek: 
Er is een data-lek als iemand persoonsgegevens in handen heeft die daartoe niet 
gerechtigd is. Een data-lek moet worden gemeld bij de secretaris, hij/zij zal nagaan wat 
er is ‘gelekt’, wat de consequenties voor de persoon kan zijn, welke maatregelen er 
kunnen worden genomen om het te herstellen en/of voortaan te voorkomen en of het 
moet worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Waar kun je terecht met klachten en vragen? 
Mocht u vragen hebben over dit Privacy beleid en/of de wijze waarop toneelvereniging 
Hervelo uw gegevens gebruikt of verwerkt dan kunt u een email sturen naar:  
herveloharreveld@gmail.com 
 
Vastgesteld door het bestuur van toneelvereniging Hervelo d.d. 1 nov.  2018 
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