
 

 

 

Privacyverklaring  Stichting Rondom Magnus 

 

De stichting Rondom Magnus is eigenaar van de website www.rondommagnus.nl. Via deze website 

en in correspondentie en e-mailverkeer worden privacygevoelige gegevens oftewel 

persoonsgegevens verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan naam of e-mailadres bij reserveringen voor een 

voorstelling in ons openluchttheater De Speulkoel..  

 

Rondom Magnus acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke 

gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) stelt.  

Dat betekent onder andere dat: 

• wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij 

via deze privacyverklaring; 

• wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die 

nodig zijn voor legitieme doeleinden; 

• wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in 

gevallen waarin toestemming is vereist; 

• wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en 

dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken; 

• wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te 

corrigeren of te verwijderen. 

 

De stichting Rondom Magnus is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze 

privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk 

doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. 

 

Gebruik van persoonsgegevens 

In correspondentie, schriftelijk of via e-mail en ook door het gebruiken van het contactformulier op 

onze website laat u persoonsgegevens bij ons achter. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend deze 

rechtstreeks door u opgegeven persoonsgegevens, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of 

waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. 

 

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen: 

• Naam 

• Emailadres 

• Telefoonnummer 

• Adres 

 



Gebruik van beeldmateriaal 

De AVG is ook van toepassing voor foto’s en video-opnames waarop personen herkenbaar te zien 

zijn. Dit kan het geval zijn bij opnames die wij maken bij onze evenementen, met name 

theatervoorstellingen. Zulke opnames gebruiken wij bij de publiciteit over deze evenementen. 

Gewoonlijk zijn deze er niet op gericht om een of enkele bezoekers duidelijk en herkenbaar in beeld 

te brengen, maar gaat het om opnames met een ander hoofddoel, waarop (een groot deel van) het 

publiek te zien is. Wij vragen onze bezoekers om in te stemmen met het maken van zulke opnames 

en het gebruiken bij onze berichtgeving. In het geval van foto’s of video waarop één bezoeker of 

slechts enkelen centraal staan vragen wij uitdrukkelijke instemming van deze personen voordat wij 

deze opnames gebruiken.    

 

Bewaartermijnen 

Als u met ons correspondeert of een contactformulier op de website invult dan worden de gegevens 

die u ons toestuurt bewaard zolang dit naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail of 

schriftelijk bericht nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Niet al deze 

gegevens maar wel de mailadressen bewaren wij ook daarna, ten behoeve van mailings waarmee wij 

attenderen op berichten met betrekking tot onze voorstellingen. Op uw verzoek zullen wij deze 

gegevens wijzigen of verwijderen.     

 

Attenderingsberichten 

Wij gebruiken mailadressen die zijn verstrekt ten behoeve van reserveringen en informatie voor 

specifieke voorstellingen voor communicatie over deze voorstellingen en om te attenderen op 

andere gelijksoortige evenementen.  

 

Publicatie  

Wij publiceren uw klantgegevens niet. Beeldmateriaal dat tijdens voorstellingen wordt gemaakt 

gebruiken wij binnen de beperkingen die in de paragraaf bij ‘gebruik van beeldmateriaal’ zijn 

aangegeven.  

 

Verstrekking aan derden 

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt. 

 

Google Analytics 

Wij zijn voornemens om gebruik te maken van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers 

onze website gebruiken. Wij stellen Google Analytics privacy-vriendelijk in, conform de handleiding 

van de Autoriteit Persoonsgegevens van 31 oktober 2017. We hanteren afspraken met Google, 

vastgelegd in een bewerkersovereenkomst over de omgang met de informatie die wordt verzameld 

bij uw website bezoek. Daarbij laten wij IP-adressen anonimiseren door het laatste octet van het IP-

adres te maskeren en wordt ‘gegevens delen’ uitgezet. Wij maken geen gebruik van andere Google-

diensten in combinatie met de informatie verkregen met Google Analytics. 

 

Beveiliging 

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot 

persoonsgegevens te beperken. 

 



Websites van derden 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met 

deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of 

veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze 

websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het 

verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen 

op de hoogte bent. 

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens 

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) 

uw  persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het contactformulier op 

deze website. 
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