Privacy stichting Kolderkat theater

In dit dossier is vastgelegd hoe Stichting Kolderkattheater omgaat met de aan haar toevertrouwde
(persoonsgegevens), met welke instanties de gegevens worden gedeeld en waarom, en hoe hiervoor
de toestemming van de betrokkenen is geregeld. Ook is het privacyverklaring van de stichting in dit
dossier opgenomen, en staat beschreven hoe het privacyverklaring onder de aandacht wordt
gebracht van allen die met de stichting van doen hebben.

De Stichting (Stichting Kolderkattheater) hanteert het (de) volgende syste(e)men voor de vastlegging
van persoonsgegevens

A. Spreadsheet persoonsgegegevens
-Naam
-Adres
-Postcode
-Woonplaats
-Emailadres: Alle correspondentie met de leden over de deelname aan een cursusgroep en het
lidmaatschap wordt per mail verstuurd.
- leeftijd ; teneinde een indeling in de groepen te kunnen maken
-Betaalperiode: -Vastgestelde contributie per cursus
-Betaalwijze: eenmalig of in 2 termijnen( 2x de helft) -Banknummer: NL
-Telefoonnummer: alleen opgenomen indien met toestemming voor eventuele deelname aan appgroep / dan wel gebeld te kunnen worden voor afmeldingen / mededelingen.

B. Spreadsheet administratie persoonsgegevens, locatie
De spreadsheet administratie wordt lokaal beheerd op een PC bij bestuurder K. Crajé. Bestuurder
Crajé maakt iedere maand een back-up van de systemen. De back-up staat op een losse schijf die hij
bewaart op een afsluitbare plaats.

C. Spreadsheet administratie, beheer

Nieuwe cursisten melden zich aan via een email bij de bestuurder K. Crajé. Na de eerste
kennismakingsles kan de belangstellende deelnemer beslissen of hij / zij zich definitief aanmeldt voor
de cursusgroep. Voor deze definitieve aanmelding krijgt de belangstellende een inschrijfformulier
waarop de bij A genoemde persoonsgegevens worden gevraagd. In dit formulier wordt toestemming
gevraagd om het telefoonnummer te mogen gebruiken voor WhatsApp berichten of om gebeld te
worden ivm mededelingen rond de cursus.
In het inschrijfformulier wordt ook gevraagd om eventuele toestemming om gemaakte foto’s tijdens
de productieperiode en de foto’s van de voorstellingen eventueel openbaar te mogen maken.
Bestuurder Crajé verwerkt in de spreadsheet deze gegevens.
Afmeldingen komen eveneens binnen bij bestuurder Crajé, via de mail van de Stichting
(kolderkattheater@gmail.com) of op het telefoonnummer van bestuurder Crajé. Indien geen
afmelding voortijdig verloopt deelname aan de cursus waarvoor is ingeschreven automatisch met het
einde van de cursus. Gegevens worden maximaal (met toestemming) 1 jaar bewaard voor eventuele
nieuwe informatie over nieuw te starten cursussen.

Privacyverklaring

Stichting Kolderkattheater legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, emailadres en overige
gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deelname aan een bepaalde cursusgroep. Wij
verstrekken uw gegevens uitsluitend aan partijen die diensten voor onze stichting uitvoeren, zoals
drukkers voor het afdrukken van flyers en posters en alleen die gegevens die voor de betreffende
verwerking noodzakelijk zijn. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons vertrouwelijk
behandeld. Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze stichting
betreffen zoals nieuws over gestarte en nieuwe cursussen.
Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
Inschrijving gebeurt pas definitief na de eerste kennismakingsles. Deelname aan een cursus geldt na
inschrijving met een inschrijfformulier voor de gehele daarop vermelde periode en kan tussendoor
niet beëindigd worden. Indien dat wel gebeurt, blijft de betalingsverplichting voor de gehele cursus
van kracht. Correspondentie gaat via een mail aan kolderkattheater@gmail.com.
Stichting Kolderkattheater zorgt voor een goede en passende beveiliging (zowel technisch als fysiek)
van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden.

