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Inleiding 
Dit privacy statement gaat over de persoonsgegevens die door het Talenten Theater 
Hoorn worden geregistreerd en verwerkt. 
 
Klantgegevens 
Persoonsgegevens zoals u die heeft ingevuld tijdens uw registratie voor de door ons 
aangeboden diensten, nodig voor onze administratie en bedrijfsvoering, slaan wij digitaal 
op en in ons papieren archief (inschrijf- en machtigingsformulieren, facturen e.d.). De 
persoonsgegevens die wij opslaan bestaan uit: Naam, geboortedatum, adres, woonplaats, 
emailadres, telefoonnummer(s), IBAN rekeningnummer, termijnbetaling (optioneel). 
 
Waar hebben wij uw persoonsgegevens voor nodig 
Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u in de gelegenheid te stellen uw kind in te 
schrijven voor theater les bij onze school, uw kind in de gelegenheid te stellen de theater 
lessen te kunnen volgen en aan presentaties en voorstellingen mee te kunnen doen in onze 
school of op locatie. 
Ook om uw inschrijvingen en uitschrijvingen per email te kunnen bevestigen en facturen 
omtrent het lesgeld te kunnen sturen. 
Tevens gebruiken wij een gedeelte van uw persoonsgegevens (uitsluitend naam en 
emailadres) voor het sturen van (actuele) informatie, instructie, en nieuwsbrieven. 
 
Promotie 
Tijdens activiteiten van het Talenten theater worden geluids- en beeld opnames gemaakt, 
waarop uw kind kan voorkomen. Deze opnames zijn bedoeld voor promotionele doeleinden, 
zoals print, beeld, audio uitgaven; tevens voor onze website en internet in de breedste zin 
van het woord. 
Door het ondertekenen van het inschrijfformulier met inachtneming van onze 
inschrijfvoorwaarden, te vinden op onze website www.talententheater.nl  pagina informatie, 
bent u hiermee akkoord. 
Als u daartegen bezwaar heeft kunt u dat laten weten via het inschrijfformulier op het 
moment dat u uw kind inschrijft, of door het sturen van een bericht aan 
info@talententheater.nl  



 
 
Verstrekking persoonsgegevens 
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dat 
noodzakelijk is voor onze financiële administratie (accountant), of daar juridisch toe worden 
verplicht. 
Wij hebben heden geen overeenkomst t.a.v. de persoonsgegevens met een softwarebedrijf 
dat onze informatie of nieuwsbrieven verzendt.  
 
Bewaartermijn 
Klantgegevens worden in onze administratie gedurende de wettelijke bewaartermijn (van 
de belastingdienst) bewaard, ook na beëindiging van het theaterlesseizoen. 
Wij maken in ons administratieve en financiële systeem gebruik van een standalone 
omgeving en wij maken geen gebruik van interne of externe servers.  
Bij aanmelding op onze website bijvoorbeeld voor een proefles of afmelding wegens verzuim, 
worden uw gegevens bewaard tot u ons schriftelijk of per email verzoekt uw gegevens te 
verwijderen, dit kan echter alleen met het door u vermelde emailadres. 
 
Inzage, wijziging of verwijdering 
Indien u inzage wilt, correcties heeft of verwijdering van door ons vastgelegde 
persoonsgegevens wenst, dan kunt u ons dit per email doorgeven 
aan info@talententheater.nl 
 
Analyse gebruik websites 
Wij gebruiken op onze website vooralsnog geen externe analysetool om het gebruik van de 
website te analyseren en te verbeteren. Dit gebeurt zo veel mogelijk intern. Als wij daarvan 
ad hoc gebruik gaan maken volgen wij hierbij de richtlijnen van de Autoriteit 
Persoonsgegevens. 
 
Gebruik van cookies 
Er worden op onze site geen cookies gebruikt met als doel het functioneren van de website 
(CMS). 
 
Data-portabiliteit 
Data-portabiliteit is in ons geval niet van toepassing omdat wij geen persoonsgegevens 
verwerken waar toestemming voor moet worden verleend. 
 
Het Talenten Theater Hoorn doet niet aan geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering 
met de door u tijdens de registratie verstrekte gegevens. 
 
Klachten 
Indien u persoonsgegevens gewijzigd wilt hebben of als u vragen heeft over of problemen 
met de manier waarop het Talenten Theater Hoorn uw persoonsgegevens verwerkt, neem 
dan  contact met ons op via het emailadres info@talententheater.nl Mochten we hier samen 
niet uitkomen dan heeft u uiteraard het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. 
  
	


