
Privacy- en cookiestatement 
 
1. Inleiding 
Dit privacy- en cookiestatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door 
Theatergroep Masker en beschrijft welke persoonsgegevens zij verwerkt en hoe deze worden 
gebruikt. 
Deze verklaring is tevens van toepassing op: 

- alle websites die wij beheren 
- gegevens die wij publiceren op social websites (facebook, instagram en youtube) 
- gegevens die wij in clouddiensten opslaan (google en youtube). 

 
2. Cookies 
Wat zijn het? 
Cookies zijn kleine bestandjes die vanuit de websites kunnen worden geplaatst op de Apparaten van 
Gebruiker. Zo kan bijvoorbeeld de Gebruiker bij een volgend bezoek gemakkelijk worden herkend. 
 
Theatergroep Masker maakt geen gebruik van Cookies. 
 
3. Welke informatie verzamelen wij? 
Wij verzamelen gegevens ten behoeve van onze activiteiten: 

- Persoonsgegevens leden- en bestuur 
- Kaartverkoop 
- Foto- en video 
- Websitestatistieken 

 
3a. Persoonsgegevens leden en bestuur 
Op de website staan de namen en foto's van leden- en bestuursleden. 
Vanaf 2018 vragen wij (bestuurs)leden een toestemmingsverklaring te tekenen voor het gebruik 
van deze gegevens. 
Tevens houden wij een ledenadministratie bij, de wijze waarop wij deze gegevens opslaan is 
bekend bij onze leden, middels de toestemmingsverklaring. 
 
3b. Persoonsgegevens ten behoeve van kaartverkoop 
Via onze partner Eventix verzamelen wij persoonsgegevens, ten behoeve van de verkoop van 
kaartjes. De gegevens die wij daarvoor verzamelen zijn: 

- Voornaam 
- Achternaam 
- E-mailadres 

Deze gegevens hebben wij nodig om de tickets via het ticketsysteem toe te kunnen sturen via de 
e-mail, daarnaast gebruiken wij de gegevens voor de gastenlijst van de productie. 
Alleen het e-maildres hergebruiken wij, om u op de hoogte te brengen van onze activiteiten via 
nieuwsbrieven (via e-mail). De overige gegevens worden niet hergebruikt. 
 
De bancaire gegevens ten behoeve van de betaling, wordt uitsluitend door eventix gebruikt, via de 
betalingsystematiek IDEAL, waarop alle Nederlandse banken zijn aangesloten. 
De gegevens worden opgeslagen bij onze partnersite Eventix, Voor het privacystatement van 
Eventix, verwijzen wij u naar: https://eventix.nl/documents/privacy_policy_nl.pdf 

 
3c. Foto- en video 
Rondom producties verzamelen en gebruiken wij foto- en videomateriaal. 
Er worden uitsluitend beelden gepubliceerd van leden- en deelnemers aan activiteiten, die wij zelf 
organiseren, of waar wij medeorganisator van zijn. 
Foto's worden gepubliceerd op google-photos en video's op youtube, via ons google-account. 
Mocht u deelnemer aan een activiteit zijn geweest en u wenst dat beeldmateriaal wordt 
verwijderd, vragen wij u vriendelijk contact met ons op te nemen. 
Vanaf 2018 vragen wij deelnemers een toestemmingsverklaring te tekenen voor het gebruik van 
deze gegevens. 

 
3d. Websitestatistieken 
De website wordt gehost bij Versio BV. 
Wij maken alleen gebruik van de websitestatistieken die de hostingprovider standaard aanbiedt. 
Deze gegevens worden opgeslagen bij versio, voor het privacystatement van VERSIO, verwijzen 
wij u naar: https://www.versio.nl/privacypolicy.pdf 
Er zijn geen andere meetinstrumenten actief op onze website. 



 
4. Met wie delen wij deze informatie?  
De gegevens worden door ons niet gedeeld met derden. 
 
5. De rechten ten aanzien van persoonsgegevens 
Indien gewenst kunt u ons verzoeken inzage te geven in gegevens die wij van u hebben verzameld. 
 
6 Beveiliging van informatie 
Voor de gegevens die worden opgeslagen bij onze partnersite Eventix, verwijzen wij u naar de 
algemene voorwaarden van Eventix, via https://eventix.nl/algemenevoorwaarden.pdf 
Voor de gegevens die worden opgeslagen bij clouddiensten van google en youtube, verwijzen wij u 
naar de algemene voorwaarden van deze bedrijven. 
 
7. Contact opnemen 
Wanneer u vragen heeft over dit privacy- en cookiestatement, kunt u contact met ons opnemen via 
info@theatergroepmasker.nl 
 
8. Aanpassingen van het privacy- en cookiestatement 
Het kan zijn dat Theatergroep Masker in de toekomst besluit tot aanpassing van dit Privacy en cookie 
statement. Mocht dat het geval zijn, dan zal het gewijzigde Privacy en cookie statement op onze 
website worden aangepast. 
We raden u aan regelmatig te controleren op wijzigingen in dit statement. 

https://eventix.nl/algemenevoorwaarden.pdf

