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Privacy Reglement BEZOEKERS Toneelvereniging ALTA / NAT 

(gebaseerd op de Wet Algemene Verordening Gegevensbeheer) 
 

In dit reglement wordt vastgelegd hoe het bestuur van Toneelvereniging ALTA / NAT omgaat met de aan haar verstrekte 

persoonsgegevens.  

 

Begrippen: 

1. Het bestuur bestaat uit de mensen die voor een bestuursfunctie zijn geworven en gekozen en daadwerkelijk zijn ingeschreven 

bij de Kamer van Koophandel. 

2. De leden zijn; alle leden van de vereniging die de zestienjarige leeftijd hebben bereikt. 

3. De buitengewone leden (Aspirant-leden) zijn de leden die de zestienjarige leeftijd mogelijk niet hebben bereikt maar mogelijk 

deelnemen aan de Musical-Tak van NAT (nieuwalphenstheater) 

4. De persoonsgegevens bevatten achternaam, voornaam, adres, E-mail adres, telefoon nummer en jaar van aanvang 

lidmaatschap. 

5. Het inschrijfformulier is het aanmeldformulier lidmaatschap Toneelvereniging ALTA/NAT. 

6. De vereniging betreft Toneelvereniging ALTA (ALphense Toneel Amateurs) zoals omschreven in de Statuten, ofwel NAT 

(Nieuw Alphen Theater) zoals beschreven in artikel 1-3 van het huishoudelijk reglement. 

7. Het huishoudelijk reglement is het reglement wat is vastgesteld als gevolg van artikel 23 van de Statuten van 

Toneelvereniging ALTA. 

8. De bewaartermijn, van persoonsgegevens in de ledenadministratie die berust  bij de secretaris, is maximaal één kalenderjaar 

na de ingangsdatum van de opzegging van het lidmaatschap van een lid, dit in verband met archivering voor het opmaken 

van het jaarverslag. 

9. De bewaartermijn van de sponsoradministratie, die bij de secretaris berust, is maximaal één kalenderjaar na de gesponsorde 

voorstelling. 

10.  De bewaartermijn bezoekersadministratie, die berust bij de secretaris, is maximaal één kalendermaand na de bezochte 

voorstelling. 

11. Een bewerkingsovereenkomst is een overeenkomst tussen de vereniging en de ontvanger van de gegevens. Dit zal worden 

opgesteld voor zover dit van toepassing zal zijn.  

 

Persoonsgegevens Bezoekersadministratie: 
Onder bezoekersadministratie, zoals beschreven in punt 10, verstaan we het registreren van de voor-/achternaam van de bezoeker, 

telefoonnummer en E-mailadres. Deze gegevens zijn nodig om de reservering te bevestigen en mogelijk contact te leggen bij mogelijke 

afgelasten van de voorstellingsdatum. Mogelijk kunnen deze gegevens worden gedeeld met een functionaris kaartverkoop, echter zal 

deze alle informatie na afronden van zijn/haar taak per direct wissen/vernietigen. 

De functionaris kaartverkoop zal hiervoor ook een formulier voor ondertekenen dat hij/zij dit ook zal doen en de gegevens alleen voor de 

kaartverkoopactiviteiten gebruiken voor Toneelgroep ALTA/NAT. 

 

Wat zijn uw rechten: 

U hebt het recht Toneelvereniging ALTA/NAT te vragen welke (persoons) gegevens zij van u verwerkt. Toneelvereniging ALTA/NAT zal 

op dit verzoek (schriftelijk/e-mail) binnen vier weken reageren. Toneelvereniging ALTA/NAT kan hiervoor een kleine vergoeding vragen. 

Vervolgens kunt u Toneelvereniging ALTA/NAT verzoeken deze gegevens aan te vullen of te verbeteren.  

 

Data lek: 

Bij een eventuele data lek, zullen de leden en Autoriteit Persoonsgegevens binnen 72 uur na constatering hiervan in kennis worden 

gesteld. 

 

Indien blijkt, dat alleen gegevens zijn gelekt, die slechts geringe kans geven op schending van rechten van betrokkenen, dan zal 

Autoriteit Persoonsgegevens niet in kennis worden gesteld.  

In alle gevallen zullen betrokkenen worden geïnformeerd en zal de secretaris en/of ledenadministrateur daarvan een registratie 

bijhouden.  

.  

  

 

Dit document heet “Privacy Reglement Toneelvereniging ALTA/NAT” en is vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 

Toneelvereniging ALTA/NAT op 17 mei 2018.  
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