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PRIVACY BELEID  
 
 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Twents Theater verwerkt 
van eenieder die lid is van of een overeenkomst heeft met Twents Theater. 

Indien u persoonsgegevens aan Twents Theater verstrekt, geeft u uitdrukkelijk 
toestemming om deze persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken. 
Wij adviseren u om het Privacy beleid goed door te lezen.  

 
 
1. Verantwoordelijke  
Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is: 

Twents Theater 
Torenlaan 5-1 
7559 PK Hengelo 
KvK-nummer 40074582 

De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via: secretariaat@twentstheater.nl  
 
 
2. Welke persoonsgegevens verwerkt Twents Theater en voor welk doel 
2.1  In het kader van het lidmaatschap of de overeenkomst met Twents Theater worden      
            de volgende persoonsgegevens verwerkt (indien van toepassing): 
            a. voor- en achternaam 

            b. geboortedatum 
            c. adresgegevens  
            d. telefoonnummer(s) 
            e. e-mailadres(sen) 

            f.  bankrekeningnummer 
            g. overige persoonsgegevens die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie, zoals 
            social media-accounts 
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2.2 Twents Theater verwerkt de in 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende 
doeleinden: 

a. uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en/of e-mailadres worden gebruikt
voor alle correspondentie en informatieverstrekking aangaande Twents Theater. 
b. uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt voor het betalingsverkeer.

3. Bewaartermijn persoonsgegevens

Twents Theater verwerkt en beheert uw persoonsgegevens gedurende de duur van het 

lidmaatschap of de overeenkomst. De persoonsgegevens blijven tot onbepaalde tijd 
bewaard. Deze gegevens kunnen op uw verzoek via het secretariaat worden verwijderd. 
Afmelden voor mailingen is, gedurende en na afloop van het lidmaatschap of de 
overeenkomst, te allen tijde mogelijk via het secretariaat. 

4. Cameratoezicht

Bij Twents Theater is cameratoezicht ingesteld en worden gemaakte camerabeelden 

opgeslagen voor de duur van 35 dagen. 
In geval van een incident worden betreffende camerabeelden bekeken door de technicus 
van Twents Theater en indien nodig teruggekoppeld naar het bestuur. Betreffende beelden 
zullen worden veiliggesteld. 

5. Gebruik beeld- en geluidsmateriaal

Twents Theater gebruikt beeld- en geluidsmateriaal, gemaakt tijdens voorstellingen en 

ledenactiviteiten, voor eigen communicatie- en pr-doeleinden van de vereniging. 
Toestemming voor gebruik van beeld- en geluidsmateriaal geldt voor de duur van het 
lidmaatschap of de overeenkomst en na beëindiging voor onbepaalde tijd. 

6. Beveiligingsmaatregelen

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Twents Theater passende technische en 
organisatorische maatregelen getroffen.  

7. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

7.1 Via het secretariaat van Twents Theater kan een verzoek worden ingediend om de 
eigen persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. 

Twents Theater zal een verzoek betreffende persoonsgegevens binnen een termijn 
van 30 dagen in behandeling nemen. 

 7.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld 
in artikel 2, 4 of 5, kunt u eveneens contact opnemen met het secretariaat.  

7.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop Twents Theater uw persoonsgegevens 
verwerkt of verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met het bestuur. 
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7.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden 
gericht aan het secretariaat:  

secretariaat@twentstheater.nl  
 

 

8. Wijzigingen 

Dit Privacy beleid kan te allen tijde worden gewijzigd.  
De meest recente versie van het Privacy beleid is te vinden op onze website: 
www.twentstheater.nl  
 

 
 
 
 
 
 


