Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Privacyverklaring
Filmtheater Fanfare
Pagnevaartweg 7
4731 AA Oudenbosch
Het filmtheater slaat bij twee gelegenheden persoonlijke gegevens op en extern bij
één:
1. Intern wordt een overzicht bijgehouden van personen die de wekelijkse
nieuwsbrief ontvangen en/of informatie krijgen gemaild en/of toegezonden over het
filmprogramma.
Daartoe worden op eigen verzoek en aangeven van de persoon in kwestie de
volgende gegevens in een bestand bijgehouden:
* Voorletter(s) en/of naam
* Achternaam
* Mailadres
Op aangeven van in de database opgenomen personen zullen hun gegevens worden
gewijzigd of verwijderd en in het laatste geval maximaal nog één jaar worden
bewaard.
2. Via de Fanfaresite (www.filmtheaterfanfare.nl) kan een Fanfarepas worden
aangevraagd.
Daartoe worden op eigen verzoek en aangeven van de persoon in kwestie de
volgende gegevens in een bestand bijgehouden (naam en adres zullen op de pas
worden vermeld):
* Voorletter(s) en/of voornaam
* Achternaam
* Straat en huisnummer
* Postcode
* Mailadres
3, Bij de betaling van zo’n Fanfarepas wordt gebruikt gemaakt van de diensten van
de betaaldienst Mollie (https://www.mollie.com/nl/). Mollie bewaart, behalve de datum
en het tijdstip waarop de betaling heeft plaatsgevonden, naar eigen zeggen, de
volgende informatie van de betaler:
• betaalgegevens (bijvoorbeeld bankrekeningnummer of creditcardnummer)
• IP-adres
• internetbrowser en apparaattype
• in sommige gevallen, voor- en achternaam
• in sommige gevallen, adresgegevens
• in sommige gevallen, informatie over het product of de dienst die werd
afgenomen bij de klant (het filmtheater)
• persoonsgegevens welke actief worden verstrekt, bijvoorbeeld in
correspondentie en telefonisch.
De volledige privacyverklaring van Mollie is hier (www.mollie.com/nl/privacy) te
vinden.
Op aangeven van in de database opgenomen personen zullen hun gegevens worden
verwijderd en maximaal nog twee jaar worden bewaard.
N.B. De Fanfaresite gebruikt een beveiligde verbinding, geverifieerd door Comodo
CA Limited.

- Beide bestanden worden bijgehouden door Wilfried van Dongen (directielid).
- De Fanfaresite valt de verantwoordelijkheid van het Fanfarebestuur en wordt
bijgehouden door Bas Vroeijenstijn (webmaster).
Op verzoek van de in de databestanden opgenomen personen zullen die per
omgaande worden geïnformeerd over de over hen opgenomen informatie en/of
zullen wijzigingen of aanpassingen onverwijld worden doorgevoerd.
Van de in de databases opgenomen informatie zal geen enkel gebruik gemaakt
worden anders dan voor het goed functioneren van de administratie van het
filmtheater.
Deze informatie wordt in een pdf-bestand op de Fanfaresite gepubliceerd en is
opgesteld door Ad Uijtdewilligen (directielid).
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