
PRIVACY VERKLARING      EVA’S THEATER TUIN  
 

 

Eva’s Theater Tuin is verantwoordelijk voor de verwerking van 

persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

CONTACTGEGEVENS: 

 

Evelien van der Ham 

Eva’s Theater Tuin  

Rijksstraatweg 78 – 38 

6573 DA Beek 

www.evastheatertuin.nl 

evastheatertuin@gmail.com 

06-42227750 

K.v.K. nummer: 57001278  

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN 

 

Eva’s Theater Tuin verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt 

van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt 

u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

- Voor en achternaam 

- Geslacht 

- Adresgegevens (optioneel) 

- E-mailadres (optioneel) 

- BSN (optioneel, in geval van dramacoaching, waaronder PGB) 

- Geboortedatum (in geval van dramacoaching)  

- Geboorteplaats (in geval van dramacoaching)  

- Telefoonnummer  

- Bankgegevens  

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA  

 

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de 

zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, 

zodat u deze nota kan declareren.  

• Uw naam, adres en woonplaats  

• Uw geboortedatum (indien wettelijk verplicht) 

• Uw BSN of SVB klantnummer (indien wettelijk verplicht)  

• De datum van de coaching of begeleiding  

• Een korte omschrijving van de coaching of begeleiding zoals 

voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale 

Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode.  

• De kosten van het consult 

 

 

http://www.evastheatertuin.nl/
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BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN  

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen 

over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming 

hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een 

bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij 

de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er 

gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke 

gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met 

ons op via evastheatertuin@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie. 

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VANWELKE GRONDSLAG WIJ 

PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN 

 

- Cursisten op de hoogte stellen van alle informatie over theater 

workshops  

- Het toezenden van de nieuwsbrief en/of flyers  

- U te kunnen informeren over wijziging van onze diensten  

- Het afhandelen van uw betaling 

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze 

dienstverlening uit te kunnen voeren 

- Om diensten bij u af te leveren 

- Eva’s Theater Tuin verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk 

toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben 

voor onze belastingaangifte.  

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING 

 

Eva’s Theater Tuin neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen 

besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor 

personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door 

computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens 

(bijvoorbeeld een medewerker van ons) tussen zit.  

 

DELEN MET ANDEREN 

 

Eva’s Theater Tuin zal in samenspraak met de cliënt, indien nodig, een dossier 

aanleggen. Wij hebben als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Er 

wordt zorgvuldig omgegaan met uw gegevens wat o.a. inhoudt dat 

onbevoegden hiertoe geen toegang hebben. Wij hebben een wettelijke 

geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Indien nodig zouden uw gegevens 

kunnen worden uitgewisseld met uw huisarts of andere behandelaren. 

Hiervoor wordt altijd uw expliciete toestemming gevraagd. Een klein deel van 

de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, 

zodat we een factuur kunnen opstellen. Als we vanwege een andere reden 

mailto:evastheatertuin@gmail.com


gebruik willen maken van uw gegevens, zullen wij u eerst informeren en ook 

weer expliciet uw toestemming vragen. 

 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN 

 

Eva’s Theater Tuin bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is 

om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Concreet: de gegevens van bestaande cliënten worden niet langer 

bewaard dan twee jaar na afloop van de laatstgenoten coachsessie. Er is 

een uitzondering: net als elke ondernemer zijn wij wettelijk verplicht onze 

administratie, inclusief facturen met adresgegevens te bewaren.  

 

Concreet: 

 

In het geval van een offerte/zakelijke overeenkomst aangevuld met: 

- Voor en Achternaam: 7 jaar, reden: Belastingwet 

- Bedrijfsnaam (optioneel): 7 jaar, reden: Belastingwet 

- Factuuradres: 7 jaar, reden: Belastingwet 

- Telefoonnummer: 7 jaar, reden: Belastingwet 

- Rekeningnummer: 7 jaar, reden: Belastingwet 

 

Verder bewaren wij: 

- Voor en Achternaam: tot wederopzegging, reden: nieuwsbrief / mailing 

- Emailadres: tot wederopzegging, reden: nieuwsbrief / mailing  

 

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN 

 

Eva’s Theater Tuin gebruikt alleen Functionele cookies. Analytische cookies en 

Tracking cookies gebruiken wij niet.  

 

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 Eva’s Theater Tuin en heeft u het 

recht op gegevensoverdraagbaarheid.   

Dat betekent dat u bij ons een verzoek in kunt dienen om de 

persoonsgegevens die wij van u tot onze beschikking hebben, in een 

computerbestand naar u, of naar een door u nader te definiëren organisatie 

te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of 

gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens toesturen naar 

evastheatertuin@gmail.com .  

Om er zeker van te zijn dat uw verzoek daadwerkelijk door u gedaan is, 

vragen wij wel om een scan van uw identiteitsbewijs met uw verzoek mee te 

sturen. Maak in deze scan uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone, dit is 
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de strook met nummers onder aan het paspoort), uw paspoortnummer en 

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.  

Wij zullen zo spoedig mogelijk, doch binnen vier weken na ontvangst van uw 

verzoek, reageren. 

 

PRIVACY 

 

Eva’s Theater Tuin wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om 

een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit 

Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-

indienen-bij-de-ap  

 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN 

 

Eva’s Theater Tuin 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 dast uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er 

aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Evelien van der 

Ham of via evastheatertuin@gmail.com  

 

 

 

Voor de privacyverklaring van Theaterwerkplaats ‘De Vuurvogel’ verwijs ik u 

naar de Privacyverklaring Theaterwerkplaats ‘De Vuurvogel’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste bewerking 26-2-2019 
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