AVG document Luxor theater – Zutphen
De grondslagen voor het vastleggen van gewone persoonsgegevens is gebaseerd op:
1- Toestemming van de betrokken persoon.
2- De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
Luxor legt voor de volgende groepen, de genoemde persoonsgegevens vast:
1. Pashouders (ca. 1.200x)
-Naam, initialen en voornaam
-Adres en woonplaats
-Datum start pashouderschap
-Telefoonnummer
-Mailadres
-Datum en wijze van betaling

Pashouders krijgen 2 maandelijks een programma toegestuurd, daar is het adres voor
nodig. De gegevens van pashouders zijn nodig om met de personen te kunnen
communiceren. Dit kan gaan over dat de pas verloopt na een jaar, of dat er een
onlogisch bedrag is betaald, of als er geen bedrag is betaald: of men wenst te stoppen.
2. Vrijwilligers (ca. 90x)
-Naam en voornaam
-Adres en woonplaats
-Geboortedatum
-Telefoonnummer
-Mailadres
De gegevens van vrijwilligers worden vastgelegd zodat de collega’s elkaar op
verschillende manieren kunnen bereiken. En zodat Luxor in staat is om personen op alle
mogelijke manieren te kunnen bereiken.
Luxor heeft geen functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, omdat deze functie
is belegd bij de directie van Luxor.
Wij schatten in dat een DPIA momenteel niet nodig is, aangezien wij op een kleinschalige
wijze alleen gewone persoonsgegevens vastleggen.
De bewaartermijn voor persoonsgegevens is vastgesteld op 5 jaar. Dat wil zeggen dat de
gegevens van personen die langer dan 5 jaar niet hebben gewerkt bij Luxor en de
personen die langer dan 5 jaar geen pashouder meer zijn geweest, worden verwijderd.
De persoonsgegevens worden ingevoerd in Ticketlab, dit is software die wij huren en
gebruiken ook voor onze kassa, via internet.
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Toegang tot de registratiegegevens hebben de directeur en een beperkt aantal
personen die door hem zijn aangewezen (geen kassamedewerkers). Al deze personen
hebben geheimhoudingsplicht.
Gegevens worden niet aan derden verstrekt.
U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Als u meent
dat uw gegevens onjuist zijn, kunt u de directeur verzoeken deze te wijzigen.
Als u van mening bent dat Luxor niet juist omgaat met uw gegevens, kunt u dit
schriftelijk kenbaar maken bij de directeur.

23 mei 2018

