Tilburg, 12 september 2018

Privacy- en cookieverklaring
U bent geïnteresseerd in onze voorstellingen en wilt graag op de hoogte
blijven. Daarom bezoekt u onze website en schrijft u zich in voor de nieuws
brief. Dan laat u gegevens bij ons achter. In deze privacyverklaring informeren
we u hoe Het Zuidelijk Toneel persoonsgegevens verwerkt en gebruikt en uw
privacy als klant waarborgt. Heeft u toch vragen, stuur dan een e-mail naar
info@hzt.nl of bel naar +31 13 33 44 500.
Onze organisatie Het Zuidelijk Toneel (verder aangeduid als HZT), gevestigd
aan Ringbaan Oost 8-15 te Tilburg, is een stichting en is als volgt te bereiken:
Postadres
Postcode
Plaats
Kvk nr.
BTW nr.
Telefoonnummer
E-mailadres

Postbus 3260
5003 DG
Tilburg
HZT 41.008.122
002956408.B01
013-3344500
info@hzt.nl

HZT respecteert de privacy van alle bezoekers en gebruikers van de website.
We dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft
vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van
toepassing op de diensten van HZT. Wees ervan bewust dat HZT niet
verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere
websites op de website van HZT.

1. Welke persoonsgegevens HZT verzamelt
De hoeveelheid gegevens die we van u verwerken, is afhankelijk van de
diensten die u gebruikt. Natuurlijk verzamelen we niet meer dan nodig is.
Hieronder ziet u een overzicht van de persoonsgegevens die HZT verwerkt.
Categorie 1	Als u de website bezoekt: uw IP-adres,
met de laatste vier cijfers geanonimiseerd.
Categorie 2	Als ambassadeur of (professionele) relatie:
voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres
en zakelijk adres (indien het een professionele
relatie betreft).

Bezoek ons:
Ringbaan Oost 8-15
5013 CA Tilburg

Schrijf ons:
Postbus 3260
5003 DG Tilburg

Contact ons:
+31 13 33 44 500
info@hzt.nl

Vind ons:
hzt.nl, Facebook, 
Twitter en Instagram

Categorie 3	Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt
(bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie,
nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek).
Categorie 4	Via cookies: gegevens over uw activiteiten op de
website en het device waar u de website mee bezoekt.
Naast klantgegevens beheren we gegevens van relaties, zoals zakelijke
relaties en pers. Relaties worden in onze relatiedatabase beheerd.

2. Welke persoonsgegevens niet
HZT heeft geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens van u nodig, dus
die verzamelen we ook niet, tenzij u ze actief aan ons heeft verstrekt. Daarbij
heeft HZT niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers
die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van
hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Hebben wij zonder die toestemming
toch per ongeluk persoonlijke gegevens verzameld over een minderjarige, neem
dan contact met ons op via info@hzt.nl. Dan verwijderen we die informatie.

3. Wat doet HZT ermee
Natuurlijk willen we u vertellen waarom we bovengenoemde persoons
gegevens verzamelen en wat we ermee doen. We kunnen gegevens van u
verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van HZT en/of omdat
u deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier,
of het online aanmelden van de nieuwsbrief) aan HZT verstrekt.
De doelen van de gegevensverwerking zijn:
Categorie 1	Het verzorgen en verbeteren van de website en het
opnemen van persoonsgegevens in anonieme
statistieken met als rechtsgrond de legitieme belangen
van HZT om haar website en dienstverlening voort
durend te verbeteren.
Categorie 2	Het leveren van diensten met als rechtsgrond de
uitvoering van een overeenkomst die door u werd
gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het
toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond
uw expliciete, voorafgaande toestemming.

Categorie 3	Het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven,
acties en promoties, met als rechtsgrond uw
expliciete, voorafgaande toestemming.
Categorie 4	Voor het goed laten functioneren van de website,
voor het analyseren van bezoekgedrag van de website
en voor het bieden van gerichte relevante advertenties
op basis van uw bezoekgedrag met als rechtsgrond
uw expliciete, voorafgaande toestemming in de
cookie-melding.
U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijp
dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de
verwerking weigert.

4. Geen geautomatiseerde besluitvorming
We nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen
over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het
gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of
-systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van
HZT) tussen zit.

5. Hoelang uw gegevens bewaard worden
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om
de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
We hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën
van persoonsgegevens:
Categorie 1	Deze gegevens worden geanonimiseerd opgeslagen
en hebben daarom geen vervaltermijn.
Categorie 2	Bij registratie worden uw gegevens opgeslagen tot
uw zich afmeldt voor de dienst of overeenkomst.
Categorie 3

De gegevens worden bewaard tot u zich afmeldt.

Categorie 4	Cookies blijven bewaard tot u deze verwijderd uit
uw browser.

6. Geen gegevens delen met anderen
HZT deelt geen gegevens met anderen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering
van de opdracht met uw toestemming of om te moeten voldoen aan een
wettelijke verplichting.

7. Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens verwerkt door HZT in te zien,
te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of
verwijdering sturen naar info@hzt.nl. HZT zal zo snel mogelijk, maar in ieder
geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Om er zeker van te zijn
dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen we u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw
pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van uw privacy.

8. Intrekken, bezwaar, gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking
in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoons-
gegevens door HZT. Daarnaast heeft u het recht op gegevens
overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om
de persoonsgegevens die we van u beschikken in een computerbestand naar
u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

9. Indienen klacht
HZT wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens
als u van mening bent dat HZT niet voldoet aan de privacyregelgeving als
bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat kan via de
volgende link:
	
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

10. Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website
van HZT wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Ze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld
uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen we hiermee de website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen

dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die
eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
De cookies die we gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking
van de website en uw gebruiksgemak.
HZT maakt op haar website enkel gebruik van technische, functionele en
analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Analytische
cookies geven inzicht in het gebruik van de website van HZT. Bij het plaatsen
van analytische cookies hoeven we van u geen toestemming te vragen.
http://www.hzt.nl is de website van HZT.

11. Beveiligen
We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van
HZT maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat
uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de
beveiliging van door HZT verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact
met ons op via info@hzt.nl.

