
Privacy Statement Stut Theater 
 
Stut Theater verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant 
informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de 
verwerking van persoonsgegevens door Stut Theater.   
 
Wat zijn persoonsgegevens?  
Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een 
combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. 
Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je 
geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee 
omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.  
 
Van wie verwerkt Stut Theater persoonsgegevens?  
Stut Theater verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, 
willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:  

 Spelers, deelnemers, medewerkers en vrijwilligers bij Stut Theater  

 Mensen die interesse tonen in een voorstelling van Stut of ooit een voorstelling hebben gezien  

 Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, 
willen krijgen of hebben gehad  

 
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?  
Zowel de afdeling marketing & communicatie als de financiële administratie van Stut Theater verwerkt 
persoonsgegevens. Onze database staat in Google Contacts en daar kunnen alleen werknemers van 
Stut Theater in werken. Wanneer je een adreswijziging wilt doorgeven kan dat via info@stut.nl.  
Onze nieuwsbrieven worden verstuurd via het programma MailChimp en wanneer je je hiervoor wilt 
afmelden, kan dat door te klikken op ‘afmelden’ in de nieuwsbrief.  
 
Waarvoor verwerkt Stut Theater persoonsgegevens?  
Wanneer je actief deelneemt aan activiteiten bij Stut Theater als deelnemer, speler of vrijwilliger, 
hebben we een aantal gegevens van je nodig. Dit bijvoorbeeld om je te kunnen bereiken wanneer een 
repetitie niet doorgaat, informatie door te geven of beschikbaarheid op te vragen. Ook kunnen we op 
die manier zorgdragen voor een verzekering als je als vrijwilliger voor ons werkt.   
 
Als je eenmaal een relatie van Stut bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam 
en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over nieuwe 
voorstellingen en activiteiten die er aan komen middels onze digitale nieuwsbrief. Een enkele keer 
versturen we een fysieke uitnodiging per post voor een première. Wil je niet meer op de hoogte 
gehouden worden middels de nieuwsbrief of per post, dan kun je je voor de nieuwsbrief digitaal 
afmelden of een e-mail sturen aan: info@stut.nl.     
 
Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Namelijk bij financiële relaties of 
andere administratieve processen zoals bijv. kaartverkoop, reserveringen en bestellingen via de 
webshop.  
 
Verwerkt Stut Theater ook bijzondere persoonsgegevens?  
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk 
verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Wij verwerken alleen bijzondere 
persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons 
vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze 
dienstverlening.  
 
Stut Theater controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een 
BSN-nummer, niet worden geregistreerd door organisatieonderdelen.  
 
Hoe gaat Stut Theater met mijn persoonsgegevens om?  
Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal 
gebruik of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.  

mailto:info@stut.nl
https://mailchimp.com/
mailto:info@stut.nl


 
Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?  
Binnen de verschillende organisatieonderdelen van Stut Theater kunnen je persoonsgegevens alleen 
worden geraadpleegd door medewerkers of stagiaires die hier gelet op hun functie toegang toe 
moeten hebben.  
 
Uitwisseling van persoonsgegevens binnen Stut  
Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? 
Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Stut 
kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen.  
 
Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?  
Gegevens gerelateerd aan je deelname worden in beperkte vorm bewaard om statistische informatie 
zoals deelnemers en bezoekersaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Voor 
het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.  
 
Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?  
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Stut Theater gebonden aan de daarvoor geldende wet- en 
regelgeving.  
 
Welke rechten heb ik? 
Je hebt het recht om ons te vragen om inzage te krijgen in jouw persoonsgegevens en/of deze te 
verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Wanneer je vragen, opmerkingen of 
klachten hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens, of je wilt afmelden voor de nieuwsbrief of 
andere producten, dan kun je altijd contact met ons opnemen. Je kunt dergelijke vragen of verzoeken 
richten aan info@stut.nl. 
 

 
Website en social media 
Stut informeert haar netwerk onder andere via social media. Bijvoorbeeld om je op de hoogte te 
houden van onze voorstellingen. Je kan ons volgen op Instagram, Twitter, Facebook en YouTube. 
Aan het gebruik van social media zijn geen voorwaarden vanuit Stut verbonden. Je gaat akkoord met 
de voorwaarden van het social media platform.  

Stut maakt gebruikt van de advertentiemogelijkheden van social media platforms. We tonen je 
advertenties op basis van de gegevens die het social media platform met jouw toestemming 
verzamelt. Bijvoorbeeld dat je ons volgt of geïnteresseerd bent in gerelateerde onderwerpen. Stut 
heeft geen invloed op welke gegevens social media platforms van jou verzamelen. Dit staat in de 
voorwaarden van het social media platform vermeld en is vaak ook te beheren in de instellingen van 
jouw social media profiel. 

We gebruiken foto’s en video’s voor promotiedoeleinden op social media, onze website, nieuwsbrief, 
drukwerk etc. Wanneer je deelneemt aan onze activiteiten of onze voorstellingen bezoekt, geef je 
daarmee toestemming dat foto’s en video’s waar jij op staat gebruikt mogen worden. Wanneer je dit 
niet wilt, kun je contact opnemen via info@stut.nl.  

Onze website gebruikt cookies louter voor een goede werking van de website. 

 
Wijzigingen privacybeleid  
Stut Theater behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het 
verdient aanbeveling om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de 
hoogte bent.  
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