Privacyverklaring
In het kort: We zullen netjes omgaan met je gegevens, je geen spam sturen en jouw
persoonlijke informatie nooit verkopen of verhuren.
Onze website en systemen zijn zo ingericht dat we naar beste vermogen voldoen aan
de wet Algemene verordening gegevensbescherming ook wel General Data Protection
Regulation genoemd. We vinden het belangrijk om zorgvuldig met je gegevens om te
gaan. We verzamelen alleen gegevens die nodig zijn om ons project te kunnen draaien en
je zo goed mogelijk van dienst te zijn.
Voor een soepel verloop van Project Blank maken we gebruik van een aantal diensten van
derde partijen. Deze partijen zijn zorgvuldig gekozen. Hieronder zie je de derde partijen en
geven we je inzicht in onze gegevensverzameling en verwerking.
Website
• Tracking van websitebezoekers
Zoals de meeste websites gebruiken we analytics om gebruikersinteractie in te kunnen
zien. We gebruiken deze gegevens om bijvoorbeeld te zien hoeveel mensen er op de
website komen en om beter inzicht te krijgen in hoe deze mensen de website vinden
en gebruiken. Door dit inzicht hebben we de mogelijkheid dingen te verbeteren.
Wordpress.com gebruikt gegevens zoals je geografische locatie en paginabezoek,
geen van deze gegevens maken je persoonlijk aan ons bekend.
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•

Contact formulieren
Als je ervoor kiest om contact met ons op te nemen via het contactformulier dan
worden de gegevens die je invult doorgestuurd naar ons emailadres zodat we je bericht
kunnen lezen en je antwoord kan geven. In sommige gevallen wordt er ook een kopie
van je verzoek opgeslagen in de website database.

•

Blog
Als je ervoor kiest om een berichtje, ook wel comment genoemd achter te laten op de
website dan wordt je naam en emailadres in de database van de website opgeslagen.
Ook je IP adres, de tijd en datum van wanneer je het comment toevoegt worden
opgeslagen. Deze informatie wordt gebruikt om je te identificeren als bijdrager van
een comment. Alleen je naam zal zichtbaar zijn op het publieke deel van de website.
Als je emailadres gelinkt is aan een Gravatar (derde partij) account zal ook je Gravatar
foto worden weergeven. Je comment en de geassocieerde persoonlijke data zal op de
website blijven totdat we je comment verwijderen of de blogpost verwijderen. Mocht je
jouw bericht en de persoonlijke data die daarbij hoort willen verwijderen email ons dan
met je verzoek, dan zorgen we dat deze verwijderd worden.

•

Volg knop
Als je ervoor kiest om ons de volgen via de ‘Volg Project [ ]’ knop op de website dan
wordt jouw emailadres in de database van de website opgeslagen en ontvang je
updates.

•

Hosting
Onze website wordt gehost op Wordpress.com.
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Tickets
Voor de verkoop en tracking van tickets maken we gebruik van Eventix. Eventix registreert
onder andere de gegevens die jij invult zoals je naam, emailadres, aantal tickets en het
bedrag van je order. Ook trackt het vanaf welke link je bij de ticketshop aankwam.
Daarnaast bewaren wij je gegevens zodat we je per mail op de hoogte kunnen brengen
als er tickets voor onze nieuwe voorstelling beschikbaar zijn. Je kunt ons altijd verzoeken je
gegevens uit de maillijst voor ticket alerts te verwijderen.
Nieuwsbrief en email marketing
Als je ervoor kiest om je in te schrijven voor een nieuwsbrief, gratis documenten of actie
dan worden jouw ingevulde gegevens doorgegeven aan de derde partij MailChimp. We
gebruiken MailChimp voor onze email marketing diensten. MailChimp registreert naast je
naam en mailadres de bron van inschrijving, de datum en tijd en eventuele wijzigingen die
je zelf aanbrengt in je gegevens. Deze gegevens blijven binnen MailChimp opgeslagen
zo lang we MailChimp blijven gebruiken als email marketing dienst. Je kunt te allen tijde
je gegevens bewaard in MailChimp bijwerken of je uitschrijven voor onze mails door
onder aan de mail op de knop ‘uitschrijven’ te klikken. Je kunt ons ook altijd verzoeken je
gegevens uit MailChimp te verwijderen.
Dropbox, Gmail, Google forms en Outlook
We verwerken onze mailwisselingen in Gmail en Outlook en slaan alle relevante
documentatie om met je samen werken of je van dienst te kunnen zijn op in Dropbox.
Daarnaast gebruiken we regelmatig google forms voor informatieverzameling en
organisatie. Google forms wordt o.a. ingezet bij het aanmeldproces van de audities.
Social media
Project blank is actief op diverse social media kanalen zoals Youtube, Facebook, en
Instagram. Tijdens de repetities en voorstellingen worden opnames (zoals foto’s en video’s)
gemaakt ten behoeve van de promotie van Project Blank op social media en de website.
Waar mogelijk wordt eerst toestemming gevraagd voordat ze gedeeld worden met anderen
dan de leden van Project Blank. Mocht je het niet eens zijn met de plaatsing van een
bericht of beeldmateriaal neem dan contact met ons op, dan zoeken we naar een gepaste
oplossing.

Je hebt te allen tijde recht op digitale inzage en correctie van jouw gegevens. Waar mogelijk
heb je recht op verwijdering, het meenemen van jou gegevens en het recht op intrekken
van jouw toestemming van het bewaren van gegevens. Heb je vragen over het verwerken
van jouw gegevens? Neem contact met ons op, we verhelderen het graag waar nodig. Ook
voor een verzoek ter inzien, wijzing of verwijdering kun je direct contact met ons opnemen.
Ben je niet tevreden over onze verwerking? Ook dan horen we het graag en lossen we het
graag, in goed overleg, met je op. Heb je na contact met ons nog steeds een klacht? Je kan
te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over hoe we met je
persoonsgegevens omgaan. Ga hiervoor naar https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
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Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast om actuele elementen te
verwerken. We zullen dansers, bezoekers en gebruikers hier niet expliciet van op de hoogte
stellen. De meest actuele Privacyverklaring is altijd op de website te vinden.

