
Privacy Statement Levtheater 

 

Waarom heeft Levtheater een Privacy Statement? 

Voor het geven van lessen, het organiseren van evenementen, het administreren van deelname van 
uw kind aan de lessen, het informeren en het factureren van verschuldigde bedragen verwerken wij 
gegevens van u. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van 
deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die noodzakelijk is voor benoemde doelen. De 
gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. Wij delen uw gegevens 
alleen met derden als u daar expliciet toestemming voor gegeven hebt, tenzij de uitwisseling 
verplicht is volgens de wet. 
In deze privacy statement is precies beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. 
 

Wat zijn persoonsgegevens? 
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat 
bent u. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer 
en e-mailadres. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een 
brief of e-mail stuurt, of met ons belt. Ook als u de website van Levtheater bezoekt, verstrekt u ons in 
sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie. 
 

Waarop is dit Privacy Statement van toepassing? 
Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Levtheater van u (op geheel of 
gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt in het kader van haar dienstverlening.  
 

Van wie verwerkt Levtheater persoonsgegevens? 
Van alle personen die bij ons inschrijven voor een cursus of proefles, of die de website van 
Levtheater bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken.  
 

Waarvoor gebruikt Levtheater uw persoonsgegevens? 
Levtheater verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
- het uitnodigen voor een proefles of cursus 
- Het afhandelen van uw betaling; 
- Verzenden van informatie over de lessen en voorstellingen. 
- U te kunnen bellen of e-mailen over de lessen. 
 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
- Voor- en achternaam van uw kind; 
- Geslacht; 
- Geboortedatum; 
- klas, school van uw kind; 
- Adresgegevens;  
- Telefoonnummer;  

- E-mailadres;  
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in e-mailcorrespondentie en 
telefonisch;  
- Bankrekeninggegevens.  
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren? 
Levtheater bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:  
• Personalia / adres / e-mailadres / telefoonnummer: Tot 1 jaar na het beëindigen van de laatste cursus of 

aanvraag proefles. 



• Betalingsgegevens: tot 7 jaar na beëindigen van de laatste cursus om te voldoen aan de 

belastingwetgeving.  

Delen van persoonsgegevens met derden  

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het 

kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons 

hiervoor uw toestemming hebt gegeven.  

Wat doen we met cookies? 

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met 
pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw 
computer wordt opgeslagen. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische 
werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt 
en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website 
optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze 
geen cookies meer opslaat.  
  
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Levtheater en heeft u het 
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de 
persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door 
u genoemde organisatie, te sturen.  
  
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van 
uw persoonsgegevens sturen naar levtheater@live.nl  
  
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine 
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel 
mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.  
  
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen  
Levtheater neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn 
van misbruik, neem dan contact op via levtheater@live.nl  
 

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens 
De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming 
persoonsgegevens, vanaf 25 mei 2018 betreft dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.  
 
Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy Statement niet of onvoldoende door 
ons worden nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AP. De contactgegevens 
van de AP zijn: 
Bezuidenhoutseweg 30 
2594 AV  Den Haag 
0900-2001201 


