Stichting Vrienden Van Podium Oost

Privacybeleid
De Stichting Vrienden Van Podium Oost ('VvPO') neemt de private aard van uw gegevens uitermate serieus.
Wij streven ernaar om transparant te zijn over de manier waarop wij uw gegevens verzamelen, gebruiken
en veilig houden. In dit beleid omtrent onze privacymaatregelen (het 'privacybeleid') wordt uiteengezet
hoe we omgaan met de gegevens die we verzamelen of ontvangen wanneer u Vriend van Podium Oost
bent.

Onderwerpen die in dit privacybeleid aan de orde komen
In dit privacybeleid wordt uiteengezet hoe we met uw gegevens omgaan die worden verzameld wanneer u
zich als Vriend aanmeldt.

Wat we verzamelen en hoe wij dit gebruiken
Aanmeldgegevens: Wanneer u zich aanmeld om Vriend te worden vragen wij u om de volgende gegevens:
uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres zodat wij u als Vriend kunnen
registreren. We gebruiken deze gegevens om met u te communiceren, zoals hieronder verder wordt
uiteengezet.
E-mail/brief communicatie met ons: Als onderdeel van onze communicatie ontvangt u soms e-mails en
nieuwsbrieven van ons. Wij sturen u twee soorten e-mail: nieuwsbrieven over leuke dingen die bij Podium
Oost georganiseerd worden en e-mails om u te verwelkomen, te bedanken en de jaarlijkse reminder om
weer Vriend te worden. U kunt u voor de eerste soort e-mails afmelden door gebruik te maken van de
afmeldingslink in de e-mails zelf, maar niet voor de tweede soort.
Indien u geen e-mailadres hebt of als die niet bij ons bekend is ontvangt u de bovengenoemde
communicatie via de post.
Financiële gegevens: Het kan voorkomen dat wij inzage hebben in financiële gegevens, zoals uw IBAN
nummer in verband met uw donatie(s) aan VvPO. Wij ontvangen deze informatie in de afschriften van onze
betalingsverwerker. Wij slaan deze financiële gegevens echter niet op.

Met wie worden uw gegevens gedeeld?
Wij delen uw gegevens waarover wij beschikken nooit met derden tenzij wij daar van u toestemming voor
hebben.
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Wie heeft inzage in uw gegevens? Om de services van VvPO uit te voeren hebben de bestuursleden
bestaande uit Voorzitter, Secretaris en Penningmeester inzicht in uw gegevens. Tevens heeft de
Vriendenadministrateur inzicht om de Vrienden administratie te kunnen bijhouden. Deze “medewerkers”
zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht en hebben niet het recht om deze gegevens te gebruiken
buiten de omvang en periode van hun aanstelling.

Beveiliging en behoud van uw gegevens
Het beveiligen van onze systemen en het behoud van de gegevens van onze Vrienden zijn van essentieel
belang bij het verzekeren van het vertrouwen in ons door onze Vrienden. Uw gegevens worden beschermd
met een wachtwoord voor privacy en veiligheid.
VvPO behoudt uw gegevens zolang u Vriend bent van VvPO. Als u niet langer wilt dat VvPO uw gegevens
gebruikt om u te registreren en de services te leveren kunt u dat aangeven door een e-mail naar
vrienden@podiumoostutrecht.nl te sturen en dit aangeven. VvPO wist dan de gegevens die zij over u
bewaart, tenzij VvPO uw gegevens dient te behouden en gebruiken om te voldoen aan mogelijk wettelijke
verplichtingen.

Hoe kunt u inzage krijgen in uw gegevens, bezwaar maken en een klacht indienen
Als u een Vriend bent, heeft u recht op om te weten welke gegevens wij van u hebben vastgelegd. U kunt
ons een e-mail sturen (vrienden@podiumoostutrecht.nl) om deze gegevens op te vragen.
Bezwaar maken U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw gegevens door ons.
In zulke gevallen zullen wij het verwerken van uw gegevens staken, tenzij er gegronde redenen zijn om door
te gaan met het verwerken of indien het nodig is om juridische redenen.
Klachten Onverminderd eventuele andere rechten die u mogelijk heeft, heeft u ook het recht om een
klacht tegen ons in te dienen bij de toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens, Tel. 0 70 888 8500
e-mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl , website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Wijzigingen van dit privacybeleid
Dit privacybeleid wordt zo nu en dan gewijzigd, wij raden u aan om dit beleid regelmatig door te nemen.
Wanneer wij wezenlijke wijzigingen aanbrengen, zullen wij u op de hoogte stellen door u direct een bericht
te sturen.
Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem contact met ons op indien u vragen heeft over privacy en het gebruik van de services.
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