Privacyverklaring
Stichting FilmTheater Horst
De stichting FilmTheater Horst is opgericht op 24 maart 2005 met als doel een zo breed mogelijk
cultureel programma presenteren voor de regio Horst aan de Maas.

Contactgegevens
Stichting FilmTheater Horst
Hertog van Gelresingel 42
5961 TB Horst
Email: info@filmtheater.nu
Bankrekening: Rabobank NL28RABO 0107 3360 65

Doelen
Wij vertonen voor leden van het filmtheater elke 1ste en 3e donderdag van de maand films.
Daarnaast verzorgen wij regelmatig theatervoorstellingen. Onze stichting bestaat louter uit
vrijwilligers en leden van het FilmTheater Horst

Ledenadministratie
Doel: Vastleggen en voorzien van informatie en vragen om hulp.
Beheerders: de voorzitter en inzicht door de entree controleurs.
Vastgelegde gegevens:
• Voornaam / voorletters
• Achternaam
• Postcode
• Email-adres

Informeren leden
Doel: Versturen digitale nieuwsbrief.
Gebruiker van de gegevens: het bestuurslid met communicatie in portefeuille.
Gebruikt gegeven:
• Email-adres

Informeren omgeving
Doel: Bijhouden website, Facebookpagina en verstrekken van interviews.
Gebruiker van gegeven: het bestuurslid met communicatie in portefeuille, voorzitter, webmasters.
• Indien nodig voor verduidelijking activiteit of gebruik herkenbare foto wordt vooraf
toestemming gevraagd.
Beheerder van gegevens: webmasters en Facebookpagina-beheerder.
Vastgelegde gegevens:
• Foto’s en filmpjes van activiteiten van FilmTheater Horst

Zie vervolgblad

Financiële administratie
Doel: Bewaken en beheren ontvangen donaties.
Beheerder: de penningmeester.
Gebruikte gegevens:
• Voornaam / voorletters
• Achternaam
• Adres
• Email-adres
• Bankrekeningnummer

Opslag gegevens
De gegevens worden opgeslagen op computers van de genoemde beheerders. Deze computers zijn
beveiligd met een wachtwoord.

Opslagperiode
De gegevens worden bewaard tot aan het einde van het boekjaar van het jaar waarin het
lidmaatschap wordt opgezegd. M.u.v. de financiële boekhouding, daarvan zijn wij op grond van art.
52 AWR verplicht om deze gegevens 7 jaar te bewaren.

Rechten
U heeft altijd recht om uw gegevens in te zien, aan te passen, aan te vullen, te laten verwijderen uit
onze administraties, zie hiervoor de contactgegevens. Hier kunt u ook terecht bij bezwaar en
klachten.

Consequenties niet verstrekken van gegevens
U bent niet verplicht om ons uw gegevens te verstrekken. Wanneer u ons geen toestemming geeft
om uw gegevens op te slaan kunnen wij u niet persoonlijk informeren over onze projecten en
initiatieven en wat er dankzij uw inzet en/of financiële bijdrage mogelijk is gemaakt. Ook kunnen wij
u dan niet informeren mochten er problemen zijn met de ontvangst van uw donatie.
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