
Privacyverklaring Underground Theatre 
 

Deze verklaring bevat uitleg met betrekking tot gegevens die Underground Theatre verzamelt 

van haar leden, vrienden/donateurs, kaartafnemers, zakelijke relaties en 

samenwerkingspartners. De vereniging verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere 

doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze verklaring, tenzij hiervoor van 

tevoren toestemming is gevraagd. Deze privacyverklaring is aan verandering onderhevig. 

Minimaal twee weken voor het doorvoeren van eventuele aanpassingen worden leden, 

vrienden en donateurs via e-mail op de hoogte gesteld. Ze kunnen binnen deze twee weken 

bezwaar maken tegen de aanpassingen.  

 

1 Het inschrijfformulier en andere informatie over leden en vrienden  
 

Hieronder is een overzicht weergegeven met de gegevens die verzameld worden op het 

inschrijfformulier en waarvoor deze gegevens worden gebruikt. Deze gegevens zijn 

noodzakelijk om gebruik te maken van de diensten van de vereniging. De gegevens verstrekt 

via het inschrijfformulier worden opgeslagen in het algemene ledenbestand. Daarnaast 

worden deze gegevens opgeslagen in een digitaal administratieprogramma (Dropbox). 

Persoonsgegevens worden bewaard tot en met een jaar na het inschrijven, tenzij een lid, 

vriend of donateur dit eerder wil stopzetten. Dit kan door een e-mail te sturen naar 

info@undergroundtheatre.eu. Hierna worden de gegevens verwijderd. Als een persoon 

opnieuw lid of vriend wilt worden, dient hij of zij opnieuw een formulier in te vullen. 

Lidmaatschap of vriendschap wordt niet automatisch verlengd, en moet per jaar opnieuw 

worden aangegeven. 

 

Voor de leden- en vriendenadministratie van Underground Theatre worden de volgende 

persoonsgegevens verzameld en verwerkt:  

 

• De voor- en achternaam worden bijgehouden om een onderscheid te kunnen maken tussen 

de verschillende leden en vrienden.  

 

• De geboortedatum wordt gebruikt om te controleren of een lid meerderjarig is.  

 

• Het e-mailadres wordt gebruikt om contact te houden met de leden en vrienden. Per 

voorkeur geschiedt het contact met de leden en vrienden via e-mail. Leden en 

geïnteresseerden ontvangen de nieuwsbrief via de mail, en leden ontvangen uitnodigingen tot 

algemene ledenvergaderingen.  

 

• Het telefoonnummer wordt gebruikt om contact te houden met leden en vrienden. 

Vrijblijvend kunnen leden ook met dit nummer deelnemen met de groeps-WhatsApp van 

Underground Theatre. 

 
• De dieetrestricties kunnen later worden opgevraagd en worden gebruikt om een passende 

maaltijd aan te bieden mocht dit relevant zijn voor een aan Underground Theatre verbonden 

activiteit. Deze gegevens zullen tijdig aangevraagd worden voor elke afzonderlijke relevante 

activiteit.  

 

• De bankgegevens, waaronder IBAN en naam rekeninghouder, worden gebruikt om aan 

machtigingen te voldoen en declaraties uit te keren. Underground Theatre zal nooit geld 

afschrijven zonder dat er een machtiging is getekend. Financiële administratie moet volgens 
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de wet zeven jaar worden bewaard. De bankgegevens zullen dus ook voor zeven jaar worden 

opgeslagen.  

 

2 Voor donateurs en Vrienden 
 

Voor de donateursadministratie van Underground Theatre worden de volgende 

persoonsgegevens verzameld en verwerkt:  

 

• De voor- en achternaam worden bijgehouden om een onderscheid te kunnen maken tussen 

de verschillende donateurs.  

 

• Het e-mailadres wordt gebruikt om contact te houden met de donateurs en vrienden. Per 

voorkeur geschiedt het contact met de donateurs via e-mail. Vrienden krijgen altijd een 

nieuwbrief, tenzij ze zich hiervoor hebben uitgeschreven. Donateurs kunnen een nieuwsbrief 

ontvangen, met informatie over activiteiten van de vereniging, aangevuld met berichten van 

andere aard en informatie over andere activiteiten die volgens het bestuur interessant zijn voor 

haar donateurs en vrienden. 

 

• Het telefoonnummer wordt ook gebruikt om contact te houden met donateurs. Donateurs 

kunnen ervoor kiezen om deze gegevens niet te verstrekken.  

 

• De bankgegevens, waaronder IBAN en naam rekeninghouder, worden gebruikt om aan 

machtigingen te voldoen en declaraties uit te keren. Underground Theatre zal nooit geld 

afschrijven zonder dat er een machtiging is getekend. Financiële administratie moet volgens 

de wet zeven jaar worden bewaard. De bankgegevens zullen dus ook voor zeven jaar worden 

opgeslagen.  

 

3 Voor kaartafnemers  
 

Om de kaartverkoop van onze verschillende producties te faciliteren worden de volgende 

persoonsgegevens bijgehouden. Deze gegevens worden verwijderd na afloop van de 

productie. 

 

• De voor- en achternaam worden bijgehouden om een onderscheid te kunnen maken tussen 

de verschillende kaartafnemers.  

 

• Het e-mailadres wordt gebruikt om contact te leggen met de kaartafnemers en de 

aankoopbevestiging te sturen.  

 

4 Voor zakelijke relaties en samenwerkingspartners  
 

Om onze zakelijke relaties en samenwerkingspartners te kunnen onderhouden worden de 
volgende persoonsgegevens bijgehouden. Deze gegevens worden verwijderd na afloop van de 

samenwerking wanneer er geen intentie bestaat tot verdere contactlegging middels dezelfde 

gegevens met uitzondering van de bankgegevens zoals hieronder gespecificeerd.  

 

• De voor- en achternaam worden bijgehouden om een onderscheid te kunnen maken tussen 

de verschillende contacten onder zakelijke relaties en samenwerkingspartners.  

 



• Het e-mailadres wordt gebruikt om contact te leggen met de zakelijke relaties en 

samenwerkingspartners en om eventuele documenten door te sturen.  

 

• Het telefoonnummer wordt gebruikt om contact te houden met zakelijke relaties en 

samenwerkingspartners.  

 

• De bankgegevens, waaronder IBAN en naam rekeninghouder, worden gebruikt om aan 

machtigingen te voldoen en declaraties uit te keren. Underground Theatre zal nooit geld 

afschrijven zonder dat er een machtiging is getekend. Financiële administratie moet volgens 

de wet zeven jaar worden bewaard. De bankgegevens zullen dus ook voor zeven jaar worden 

opgeslagen.  

 

5 Toegang persoonsgegevens  
 

Toegang tot verzamelde persoonsgegevens is beperkt tot het bestuur van Underground 

Theatre. De gegevens staan op een beveiligde Dropbox en worden gekopieerd naar een 

externe harde schijf. 

Het is voor een lid, vriend of donateur altijd mogelijk om bij de secretaris zijn of haar eigen 

verzamelde persoonsgegevens in te zien en om een verzoek tot wijzigen, aanvullen of 

verwijderen van zijn gegevens in de leden- en vriendenadministratie in te dienen. Voor alle 

gegevens geldt dat wanneer er sprake is van een wijziging, aanvulling of verwijdering, het lid, 

de vriend of de donateur deze zelf door dient te geven aan het bestuur.  

Er wordt voor inzagen buiten het bestuur een register bijgehouden met de naam, datum en 

reden van inzage. 

 

6 Bezwaar maken  
 

Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen het verzamelen van persoonsgegevens. Indien de 

grond van Underground Theatre zwaarder weegt dan het bezwaar, kan Underground Theatre 

ervoor kiezen om het verwerken voort te zetten.  

 

7 Meldplicht bij een datalek  
 

Underground Theatre heeft een meldplicht als er sprake is van een datalek. Het doel hiervan is 

om ervoor te zorgen dat er zorgvuldiger omgegaan wordt met persoonsgegevens en dat de 

beveiliging hiervan in orde is. Er is sprake van een datalek als er verlies of onrechtmatige 

verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt. Mocht een datalek plaatsvinden, dan is 

Underground Theatre verplicht dit te melden aan de persoon waarop dit van toepassing is. Als 

een lid of vriend een datalek vermoedt, is het zaak dit zo snel mogelijk aan te geven bij het 

bestuur zodat zij de hierboven beschreven acties kunnen ondernemen.  




