Privacyverklaring
Deze privacyverklaring is van toepassing op het verzamelen, het gebruik en de verwerking van gegevens van
personen die reserveren voor één van onze theatervoorstellingen of die inschrijven voor de jaarlijkse quiz.
't kEItheater draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de
toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming zoals de AVG (GDPR).
In deze privacyverklaring willen wij duidelijke en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen
en hoe wij er mee omgaan. Door uw persoonsgegevens mee te delen aan ons erkent u op de hoogte te zijn gesteld
van de hierna volgende verwerkingsprocedure.
Aard van de gegevens:
Wij kunnen uw persoonsgegevens over u ontvangen en verwerken wanneer:
- u reserveert voor één van onze theatervoorstellingen.
- u inschrijft om deel te nemen aan onze jaarlijkse quiz.
Deze persoonsgegevens kunnen zijn:
uw naam, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer.
Van de leden van onze vereniging houden we behalve bovenstaande adresgegevens ook de geboortedatum bij, dit in
functie van de werking, waaronder verzekering.
Deze persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor volgende doeleinden:
- om u te informeren over onze activiteiten
- om bevestiging van reservaties of wijzigingen daarin voor één van onze voorstellingen te verzenden via e-mail
Wij gebruiken uw gegevens enkel en alleen voor bovenstaande doeleinden. Wanneer u bij een reservatie of
inschrijving een reservatie toestemming geeft dat wij uw gegevens mogen gebruiken, dan zal dit enkel zijn om tot
bovenstaande doeleinden te dienen bij de lopende en de toekomstige producties en activiteiten.
Gebruik en bewaartermijnen:
't kEItheater bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan
wel op grond van de wet is vereist. Voor onze leden wil dat zeggen, voor de duur van het lidmaatschap of tot
uitdrukkelijke vraag om uitschrijving hetzij door wettelijke of decretale bepaling opgelegd. Met betrekking tot de
toeschouwer of sympathisant is het noodzakelijk voor de werking van onze organisatie dat wij de mailadressen
opslaan (jaarlijks bestand voor de uitnodigingen) tot uitdrukkelijke vraag om uitschrijving of wanneer hetzij een
wettelijke of decretale bepaling dit oplegt.
In het geval u als toeschouwer bij reservatie bovenstaande toestemming niet gaf, dan zullen uw gegevens enkel
dienen voor het vlotte verloop van de reservatie en zaalindeling en na afloop van de betrokken theaterproductie
meteen worden verwijderd uit onze gegevenslijst.
Verstrekking aan derden, beveiliging en rechten:
Wij zullen uw gegevens nooit aan derden doorgeven.
't KEItheater zorgt zelf voor de uitvoering van de bovengenoemde doeleinden. De gegevens worden bewaard op een
webruimte in eigen beheer, waartoe geen derden toegang hebben.
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen
en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen.
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens.

Om uw rechten uit te oefenen kan u ons altijd contacteren via de mailadressen op onze website of via één van onze
bestuursleden.
Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring hierover nog vragen heeft, kan u met ons contact opnemen
via de gestelde contactgegevens op onze website www.keitheater.be.
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact
met ons op te nemen.
Melding van onze privacyverklaring staat op onze website.
Wij kunnen ons privacy statement wijzigen. Van deze wijzigingen zullen we een aankondiging plaatsen op onze
website.
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