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Stichting Podiumbeesten (hierna te noemen: Podiumbeesten) respecteert de privacy van netwerkcontacten en
bij Podiumbeesten ingeschreven personen en websitegebruikers en zorgt dat de persoonlijke informatie die
wij ontvangen, vertrouwelijk wordt behandeld. In deze privacyverklaring informeren we u over welke
gegevens we van u verzamelen, met welk doel, hoe lang we ze bewaren en wat uw rechten zijn.
Soort persoonsgegevens
Bij het aanbieden van onze diensten kunnen wij persoonsgegevens verwerken. U kunt daarbij denken aan de
volgende producten/diensten:
• In/uitschrijving voor theaterlessen
• Het innen van lesgelden dmv automatische incasso
• Les-/cursusactiviteiten
• Workshopactiviteiten
• Het aanbieden van activiteiten van samenwerkende partners
• Voorstellingen
• Nieuwsbrieven
• E-Mail(ings)
• (groeps)App-berichten
• Website
• Overige Social media
• Producten verkoop
Per product of dienst verschilt de soort en omvang van de persoonsgegevens die wij verwerken. U kunt
denken aan naam, geslacht, adres, woonplaats, leeftijd, telefoonnummer, e-mailadres , foto- en
videomateriaal en bankgegevens (ivm automatische incasso). Wilt u een volledig overzicht van uw gegevens
dan kunt u een inzageverzoek doen (zie hierna: Wat zijn mijn rechten?).

Doel gegevensverwerking
Podiumbeesten verzamelt gegevens van personen die bij of door bemiddeling van Podiumbeesten diensten of
producten afnemen en van bezoekers van de Podiumbeestenwebsite voor de volgende doeleinden:
● voor het sluiten van een overeenkomst voor een product of dienst (bijv. inschrijving voor een lesseizoen);
● voor het (goed kunnen) uitvoeren van de overeengekomen dienst of het leveren van een product (bijv. Emails en/of appberichten m.b.t. tot de lessen en/of voorstelling);
● voor het versturen van E-mails (bijv. mbt tot de aankondiging van een nieuw lesseizoen)
● voor het innen van lesgelden door middel van automatische incasso;
● Voor marketingactiviteiten van Podiumbeesten, in het bijzonder om u te kunnen informeren over en
eventuele deelname aan deze marketingactiviteit (bijv. deelname aan een workshop op een festival of
evenement van Podiumbeesten of van een samenwerkende partner van Podiumbeesten);
● u in de gelegenheid te stellen onze website te gebruiken, het bezoek van de website te analyseren, voor het
gebruik van social media netwerken en voor marketingdoeleinden. Wij verwijzen naar ons cookiebeleid (zie
hierna);
● voor statistische, analyse- en onderzoeksdoeleinden (w.o. klanttevredenheidsonderzoek).
● om uitvoering te kunnen geven aan eventueel op Podiumbeesten van toepassing zijnde wettelijke
verplichtingen.
E-mailings en (groeps)-WhatsApp berichten
Regelmatig versturen wij E-mailings of (groeps)WhatsAppberichten met algemene informatie. Wij gebruiken
bijv. voor iedere lesgroep een aparte app-groep. Het betreft informatie rondom de lessen, voorstellingen,
workshops, bijvoorbeeld wijzigingen in aanvangstijd, annuleringen en informatie over bereikbaarheid.
Wanneer u deze mails niet wenst te ontvangen, dan kunt u zich op ieder moment voor deze e-mails afmelden
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via info@podiumbeestenoverschie.nl. U moet zich dan wel realiseren dat u dan mogelijk niet goed
geïnformeerd wordt over onze producten/diensten.
Wij kunnen per e-mail ook boodschappen voor marketingdoeleinden verzenden. Wanneer u dit niet wenst
kunt u zich tevens afmelden via info@podiumbeestenoverschie.nl.
Bewaartermijn
Podiumbeesten bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Indien
gedurende maximaal drie jaar geen product of dienst van Podiumbeesten is afgenomen, worden
persoonsgegevens geanonimiseerd en daarna uitsluitend nog gebruikt voor statistische doeleinden. Gegevens
van klanten die hebben aangegeven nieuwsbrieven en/of direct marketing via e-mail van Podiumbeesten te
willen blijven ontvangen worden bewaard tot het moment dat zij zich daarvoor eventueel afmelden.
Delen persoonsgegevens met derden
Uw persoonsgegevens worden in de regel door Podiumbeesten niet ter beschikking gesteld aan derden. Wij
delen uw gegevens enkel met derden wanneer u daar zelf expliciet toestemming voor heeft gegeven,
bijvoorbeeld omdat u door bemiddeling van Podiumbeesten wilt deelnemen aan een workshop of andere
gerelateerde activiteit van een netwerkpartner van Podiumbeesten. Wilt u uw gegeven toestemming
vervolgens weer intrekken, dan verwijzen wij u door naar derde waaraan u de toestemming heeft verleend, en
is de privacy policy van de betreffende derde verder van toepassing.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Podiumbeesten neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de
indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct
contact op via e-mailadres info@podiumbeestenoverschie.nl of via telefoonnummer: 0618695902.
Wat is ons cookiebeleid?
Podiumbeesten maakt beperkt gebruik van geanonimiseerde cookies. De website van Podiumbeesten gebruikt
functionele, analytische en tracking cookies. Podiumbeesten gebruikt deze cookies met een puur technische
functionaliteit, om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt, deze gegevens worden uitsluitend
ingekeken door onszelf en door onze webbeheerder en nimmer gedeeld met andere derden.
Rechten
U heeft het recht om ons schriftelijk te vragen om u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te
verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Bij een verzoek tot inzage van de eigen gegevens
dient u wel een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen ter verificatie van uw identiteit. Wanneer
u vragen, opmerkingen of klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, of als zich wilt afmelden
voor onze E-mails, E-mailings, nieuwsbrieven, appgroepen of andere producten, dan kunt u altijd contact met
ons opnemen via info@podiumbeestenoverschie.nl.
Wijzigen
Dit privacystatement kan door Podiumbeesten worden aangepast. Het aangepaste reglement geldt vanaf de
datum van publicatie op onze website.
Stichting Podiumbeesten
Zestienhovensekade 296
3043 KX Rotterdam
info@podiumbeestenoverschie.nl
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