Privacy statement
OT rotterdam/Stichting Continuïteit O.T. vindt uw privacy belangrijk. In dit document beschrijven wij
welke persoonlijke gegevens wij verzamelen, hoe wij deze gegevens verzamelen, wat wij daarmee
doen en hoe u uw gegevens kunt laten verwijderen uit onze bestanden.

direct mailings/nieuwsbrieven
Als u zich heeft ingeschreven voor het ontvangen van direct mailings/nieuwsbrieven, registreren wij
alleen de noodzakelijke gegevens: voornaam, achternaam, aanhef (dhr/mevr) en e-mailadres. De
gegevens worden direct gekoppeld aan een directmailprogramma (op dit moment: Mailchimp).
Ook kan het voorkomen dat u mailings/nieuwsbrieven van OT rotterdam ontvangt als wij u
beroepshalve op de hoogte willen houden. In dat geval hebben wij uw naam en e-mailadres
verkregen doordat dit online gepubliceerd is op een openbaar platform, doordat wij beroepshalve
contact met u hebben gezocht en v.v. of doordat uw contactgegevens zijn verstrekt door
bijvoorbeeld fondsen of subisidieverstrekkers.
Wat doen wij met uw gegevens in het directmailprogramma?
Als u staat ingeschreven voor onze geautomatiseerde mailings/nieuwsbrieven, ontvangt u in de regel
6 á 12 mailings/nieuwsbrieven per jaar. Uw gegevens worden alléén gebruikt ten behoeve van het
verzenden van geautomatiseerde e-mails over wat wij op dat moment belangrijk vinden. Uw
gegevens worden niet zonder uw toestemming verstrekt aan derden.
Uitschrijven voor mailings/nieuwsbrieven
• In iedere geautomatiseerde mailing/nieuwsbrief staat een link, waarmee u zich kunt
uitschrijven. Als u zich heeft uitgeschreven, ontvangt u geen geautomatiseerde
mailings/nieuwsbrieven meer van OT rotterdam.
• U kunt zich ook uitschrijven voor onze mailings/nieuwsbrieven door een e-mail te sturen
naar: info@ot-rotterdam.nl

kaartverkoop
Ten behoeve van de kaartverkoop van onze activiteiten, werken wij met een externe partner.
Momenteel is dit: www.ticketkantoor.nl. Voor het privacy statement van www.ticketkantoor.nl
verwijzen wij naar hun webpagina. Teneinde de tickets goed te kunnen verwerken en te mailen,
vragen wij om uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en eventuele kortingspassen. Uw
telefoonnummer gebruiken wij uitsluitend in geval van calamiteiten (bijvoorbeeld als de voorstelling
onverhoopt niet doorgaat of als de aanvangstijd wijzigt). Voor marketingdoeleinden vragen wij u
tevens om uw postcode. Dit geeft ons inzicht in de woonplaats/wijk waar onze bezoekers vandaan
komen.
Na afloop van de activiteit kunnen wij bovengenoemde gegevens gebruiken voor de volgende
doeleinden:
- om u na afloop van de activiteit uit te nodigen tot het geven van een reactie en het
inschrijven voor onze mailings/nieuwsbrieven
- incidenteel om u te attenderen op vergelijkbare activiteiten
- incidenteel om u te vragen deel te nemen aan een (marketing) onderzoek
Wilt u dat wij uw gegevens verkregen via kaartverkoop verwijderen, stuur dan een mail naar
info@ot-rotterdam.nl

Foto’s, video’s, live streams en ander beeldmateriaal
Incidenteel maakt OT rotterdam (of een derde in opdracht van OT rotterdam) foto’s of
filmpjes/video’s tijdens, voorafgaand of na afloop van onze voorstellingen en evenementen, of
streamen wij deze live op social media. Het kan voorkomen dat hier publiek op te zien is. Het meeste
beeldmateriaal is voor niet-openbaar gebruik. Soms gebruiken wij het beeldmateriaal voor
publicitaire doeleinden, bijvoorbeeld om een beeldverslag te geven van een evenement op onze
website, op social media of in onze nieuwsbrief. Wij gebruiken in principe géén beeldmateriaal waar
publiek op te zien is op posters, tenzij u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.
Als u bezwaar heeft tegen publicatie van beeldmateriaal waar u op te zien bent, dan horen wij dat
graag zo snel mogelijk. Bij voorkeur zodra u in de gaten heeft dat er gefotografeerd of gefilmd wordt
of gaat worden. Ook kunt u voor aanvang van de voorstelling bij de kassa kenbaar maken dat u
bezwaar heeft. Dan kunnen wij daar rekening mee houden bij het fotograferen en/of filmen.
OT rotterdam is niet verantwoordelijk voor publicatie van beeldmateriaal door derden (bijvoorbeeld
een bezoeker die beeldmateriaal op social media post).
Mocht u zichzelf terugzien op door OT rotterdam gepubliceerd beeldmateriaal en daar bezwaar
tegen hebben, dan kunt u contact opnemen via info@ot-rotterdam.nl.

Gegevens van medewerkers en samenwerkingspartners
Wij verzamelen en bewaren gegevens van medewerkers en samenwerkingspartners die noodzakelijk
zijn voor de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst en/of samenwerking. Deze
gegevens worden niet gedeeld met derden, anders dan organisaties die noodzakelijkerwijs moeten
beschikken over deze gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst (denk hierbij aan
bijvoorbeeld de Belastingdienst, administratiekantoor, accountant, verzekeraars).

Cookies of andere technieken op website
OT rotterdam maakt géén gebruik van cookies of andere technieken op www.ot-rotterdam.nl
waarmee wij uw persoonlijk gebruik van de website kunnen volgen.

Beveiligen van gegevens
OT rotterdam doet alles wat in haar vermogen ligt om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens 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 met OT rotterdam via info@ot-rotterdam.nl

informatie
Als u nog vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van dit privacy statement of als u zich wilt
laten verwijderen uit onze bestanden, kunt u zich richten tot info@ot-rotterdam.nl
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