
Privacybeleid Openluchttheater Victoriaklef te Overloon 

Wij kunnen onze openluchtvoorstellingen niet organiseren zonder persoonsgegevens te 
verwerken. De bescherming van de privacy van onze vrijwilligers, sponsors, donateurs, 
vrienden en van de bezoekers van onze website is voor ons van essentieel belang.  

Inleiding 
Openluchttheater Victoriaklef (verder te noemen Victoriaklef) is in de zin van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming verantwoordelijk voor de verwerking van 
persoonsgegevens. Victoriaklef behandelt én beveiligt uw persoonsgegevens met de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze 
sponsors, donateurs, vrienden en van de bezoekers van onze website 
www.openluchttheateroverloon.nl is voor ons van essentieel belang. 
Victoriaklef houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In verband met 
de invoering van deze nieuwe privacywet hebben wij ons privacybeleid doorontwikkeld. 
Hierin leest u hoe wij omgaan met ‘privacy’.   

Contact 
Voor vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunt u contact opnemen met het bestuur 
van Victoriaklef via info@openluchttheateroverloon.nl    

Doelbinding 
Victoriaklef gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend om u op uw verzoek te registreren als 
vrijwilliger, sponsor, donateur of vriend. De door u aan Victoriaklef gegeven 
persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld.   

Fotografie 
Victoriaklef maakt van haar openluchtvoorstelling regelmatig foto’s. Dat zijn bijzondere 
persoonsgegevens. Daarbij is het onvermijdelijk dat ook de bezoekers van het theater op deze 
foto’s herkenbaar in beeld komen. Victoriaklef behoudt zich het recht voor deze foto’s voor 
publicitaire doeleinden te gebruiken voor haar website en/of voor publicatie in de media. 
Door een toegangsbewijs te kopen voor een van onze openluchtvoorstellingen of door een van 
deze openluchtvoorstellingen te bezoeken geeft u Victoriaklef toestemming voor het gebruik 
van het fotomateriaal waarop u mogelijk herkenbaar in beeld bent gekomen. Wees er in elk 
geval op bedacht dat voorafgaand, tijdens en na de voorstelling foto’s van u genomen kunnen 
worden. 
  
Ticketverkoop / inschakeling derden 
Vicktoriaklef verkoopt tickets via een aantal lokale ondernemers (zie website) en via het  
ticketbureau genaamd ‘Ticketkantoor’ een gespecialiseerd bedrijf op het gebied van online 
ticketverkoop. Voor inschakeling van deze derden is Victoriaklef, in het kader van AVG niet 
verantwoordelijk, voor de aan hen door u verstrekte persoonsgegevens. 

http://www.openluchttheateroverloon.nl/
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Retentie 
Tenzij Victoriaklef verplicht is om op grond van wet- of regelgeving uw persoonsgegevens 
langer te bewaren, bewaart Victoriaklef uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is 
voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen en verder zijn verwerkt.  

Privacyrechten 
U heeft te allen tijde recht van inzage, rectificatie, verwijdering van gegevens, bezwaar en 
overdraagbaarheid.  
Als u gebruik wilt maken van uw privacyrecht, of u heeft een klacht over de wijze waarop 
Victoriaklef met uw privacy omgaat, neemt u dan contact op met bestuur van Victoriaklef 
door een mail te sturen naar info@openluchttheateroverloon.nl. 
  
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De actuele versie staat online op onze site. 
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