Privacy
Deze verklaring legt uit in hoeverre we gegevens van bezoekers verzamelen,
gebruiken en beschermen. Neem voor vragen of opmerkingen contact met ons op.
We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen.
Ons beleid
Ons doel is een toegankelijke website, die in de behoeften van onze bezoekers
voorziet, met respect voor ieders rechten en verwachtingen. Persoonsgegevens
vragen we alleen waar en zover dat nodig is. We verstrekken geen persoonsgegevens
aan derden. Wij gebruiken jouw gegevens ook niet zonder jouw instemming om je
iets toe te sturen. We volgen daarbij: de Wet Bescherming Persoonsgegevens van
1/9/2001 (WBP), de Wet Kopen op Afstand van 21/12/2000, Artikel 11.7 van de
Telecommunicatiewet van 19/10/1998 (TW) over ongevraagde elektronische post,
de code Reclame via E-mail van 1/1/2012 van DDMA, Thuiswinkel.org en VNO-NCW,
op te nemen in de Reclame Code
Deze site bevat links naar andere websites. Theater Vrijburcht heeft geen invloed op
deze sites en is niet verantwoordelijk voor hun inhoud of beleid.
De gegevens
Privacy heeft betrekking op persoonlijke gegevens waarvan te achterhalen is, bij wie
ze horen. Sommige verstrek je als bezoeker bewust, en andere verzamelt de website
op de achtergrond.
Gegevens die je zelf verstrekt
Bij een online aankoop en de inschrijving voor de nieuwsbrief worden je naam en emailadres gevraagd. Wat je intypt tijdens je betaling, is voor ons onzichtbaar. Dat
schermt de betalingsinstantie af.
Automatisch verzamelde gegevens
Om te kunnen internetten, heeft je pc een Internet Protocoladres of IP-adres, een
soort telefoonnummer. Wij registreren het gebruikte IP-adres bij elke online
aankoop. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die een website kan aanmaken op jouw
computer, met gegevens over jouw bezoek. Bij een volgend bezoek kan de website
het bestandje lezen, als het nog bestaat. Theater Vrijburcht gebruikt cookies alleen
waar nodig om het online kopen te beveiligen (die cookies worden automatisch
gewist als je uitlogt) of om gemaakte keuzes tijdens het bezoek aan onze website te
onthouden (die cookies bevatten geen gevoelige informatie).

Deze website gebruikt Google Analytics. Dat plaatst cookies om jouw sitegebruik
registreren en slaat gegevens daarover op (inclusief jouw IP-adres) op servers. Het
gebruikt deze data om statistieken te maken voor website-beheerders en om andere
diensten aan te bieden. Google verschaft deze data aan derden indien wettelijk
verplicht, of als deze derden de data namens Google verwerken. Google combineert
jouw IP-adres niet met andere data waarover het beschikt. Door gebruik te maken
van deze website geef je toestemming voor deze gegevensverwerking door Google.
Mailchimp
Om nieuwsbrieven te vesturen maken wij gebruik van Mailchimp software. Als je
ervoor hebt gekozen om onze nieuwsbrief te ontvangen, worden je naam,
achternaam en email adres doorgegeven aan Mailchimp. Op verzoek kunnen je
gegevens bij Mailchimp worden verwijderd.
Beveiliging
Jouw gegevens worden bewaard in een datacenter met vergaande beveiliging.
Online betalingen gebeuren via gerenommeerde payment providers in beveiligde,
versleutelde processen. Ook de uitwisseling van accountgegevens is met SSLencryptie beveiligd. Zorg echter ook voor een optimale beveiliging van je eigen
apparatuur en ga zorgvuldig om met je inloggegevens.
Aanvaarding
Met het gebruik van deze site geef je te kennen dat je instemt met de
privacyverklaring van Theater Vrijburcht.
______________________________________

