TOELICHTING OVEREENKOMSTIG DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
DATUM: 25 MEI 2018
DOEL VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FILMHUIS VEENENDAAL
Filmhuis Veenendaal (Filmhuis) is een vereniging en is als zodanig geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.
Het Filmhuis legt persoonsgegevens vast van vrijwilligers, leden, bezoekers die online kaarten reserveren en
personen die zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Daarnaast legt het Filmhuis gegevens van bedrijven
vast (zoals adverteerders). Deze worden op eenzelfde wijze behandeld als persoonsgegevens.
De persoonsgegevens worden in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming
persoonsgegevens verwerkt. Verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend door het Filmhuis gebruikt. Het
Filmhuis deelt persoonsgegevens niet met derden.
De persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze benodigd zijn. Persoonsgegevens zijn binnen het Filmhuis beschikbaar voor personen waarvoor
deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van zijn of haar functie.
Van vrijwilligers worden persoonsgegevens vastgelegd met als doel:
 Het bijhouden van een vrijwilligersbestand;
 Het uitvoeren van de Filmhuisactiviteiten door middel van onderlinge taakafspraken;
 Het publiceren van gegevens op een afgeschermde website alleen toegankelijk voor vrijwilligers, zoals
roosters, contactgegevens per taakgroep, fotogalerij;
 Het toesturen van verjaardagskaarten, vrijkaarten, specifieke taakinformatie en uitnodigingen van
vrijwilligersavonden;
Na uitdiensttreding worden de gegevens verwijderd uit de administratie.
Voor het lidmaatschap worden persoonsgegevens vastgelegd met als doel:
 Het houden van een ledenadministratie;
 Het verstrekken van een ledenpas;
 Het innen van de contributie;
 Het bezorgen van het Veens Filmblad;
 Het verzorgen van communicatie inzake de ledenvergadering en andere belangrijke gebeurtenissen
aangaande het Filmhuis;
De gegevens worden na opzegging van het lidmaatschap verwijderd uit de administratie.
Voor de digitale nieuwsbrief worden persoonsgegeven gebruikt met als doel geïnteresseerden op de hoogte te
brengen van het filmprogramma en andere Filmhuisactiviteiten. De gegevens benodigd voor het versturen van
de digitale nieuwsbrief worden bewaard tot het moment van afmelding. Na het afmelden worden de gegevens
verwijderd.
Voor de online kaartverkoop worden persoonsgegevens vastgelegd met als doel om het mogelijk te maken
kaarten voorafgaand aan een filmvertoning te reserveren. Na de filmvoorstelling worden de gegevens gewist.
Het bezoekersaantal wordt geregistreerd in verband met afdracht aan de Filmleveranciers en evaluatie van het
programma-aanbod. De cijfers worden opgenomen in de ledenadministratie van het filmhuis.
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, op onmiddellijke correctie of verwijdering van gegevens die in
strijd met de wet zijn verwerkt. Een verzoek om inzage en of correctie kunt u richten aan Filmhuis Veenendaal
inzake privacy, Kees Stipplein 72, 3901 TP Veenendaal of via info@filmhuisveenendaal.nl .
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