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Om de activiteiten die wij aanbieden in onze theaterwerkplaats uit te kunnen voeren is het
nodig dat we beschikken over een aantal persoonsgegevens van mensen die gebruikmaken
van onze diensten.
Theaterwerkplaats Kazou respecteert de privacy van al haar contacten en gaat zorgvuldig en
vertrouwelijk om met alle persoonlijke gegevens die aan ons verstrekt worden. We vragen
uitsluitend gegevens die noodzakelijk en functioneel zijn. We respecteren de privacy van
onze leerlingen, deelnemers, medewerkers, stagiaires en contacten en we dragen er zorg
voor dat de informatie die aan ons verstrekt wordt vertrouwelijk wordt behandeld. Dat geldt
ook voor de medewerkers en vrijwilligers die in de Theaterwerkplaats met deze gegevens
werken.
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende fysieke, technische,
administratieve en organisatorisch maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alleen geautoriseerde
medewerkers hebben toegang tot deze gegevens. Met deze regeling houden we ons aan de
Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Om welke gegevens gaat het?
Theaterwerkplaats Kazou vraagt de volgende persoonsgegevens (afhankelijk van de activiteit
of dienst):
- Naam organisatie en contactpersoon
- Voornaam/letters en achternaam (indien van toepassing ook van de ouders of
wettelijke vertegenwoordiger)
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adres, telefoonnummer en mailadres
- IBAN en ISBN
- CV’s bij sollicitaties

Waar worden deze gegevens voor gebruikt?
Deze gegevens gebruiken wij voor:
- Bel- of mailcontact
- Kaartverkoop voorstellingen
- Uitnodigingen
- Mailings of nieuwsbrieven (met de mogelijkheid om af te melden)
- Contacten met gemeentes of verwijzers
- Contracten
- Offertes en facturen
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Verstrekking aan derden
Wij verstrekken uitsluitend functionele en niet meer dan strikt noodzakelijke informatie aan
derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van bepaalde diensten. Wij maken
hiervan melding of vragen vooraf toestemming.

Cookies
Theaterwerkplaats Kazou gebruikt op haar website alleen technische, functionele en
analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen
ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich
afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze cookies weigert.

Inzage, overdragen, wijzigen of verwijderen van gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens die bij ons bekend zijn in te zien, te laten
wijzigen of verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eerdere toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
gegevens. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van
uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar kazou@leokannerhuis.nl

Contactgegevens:
Theaterwerkplaats Kazou
Ireneweg 16
6862 HL Oosterbeek
T mob 06 52 78 16 74
T
026 33 90 970
W
www.theaterwerkpalatskazou.nl
M
kazou@leokannerhuis.nl
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