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Privacyverklaring 

We houden ons aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens bij ons veilig zijn en dat we 

er zorgvuldig mee omgaan. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we op 

onze website verzamelen en hoe we deze gebruiken. 

Verstrekking aan derden 
Wij zullen de door u ingevoerde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk 

is of indien dit wettelijk verplicht is.  

Beveiliging 
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot 

persoonsgegevens te voorkomen. 

In geval van calamiteiten en/of het annuleren van een voorstelling 
Het is niet verplicht uw telefoonnummer te registreren. Het opgeven van een (mobiel) 

telefoonnummer is echter wel wenselijk omdat wij u op die manier snel kunnen inlichten bij 

calamiteiten of bij annulering / verplaatsing van een evenement.  

Nieuwsbrief 
Nut Franeker stuurt regelmatig nieuwsbrieven waarmee wij onze leden  informeren over onze 

toekomstige evenementen. Iedere nieuwsbrief bevat (onderaan) een link waarmee u zich 

direct kunt afmelden voor toekomstige nieuwsbrieven. 

Statistieken 
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website, deze gegevens zijn anoniem. 

Met deze statistieken krijgen we inzichten in het gebruik van de website en kunnen we 

eventuele problemen makkelijker oplossen 

Inzage, correctie en recht van verzet 
Indien u een relatie met ons heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw 

persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, 

kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast 

kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie 

over onze producten en diensten door dit te melden door contact met ons op te nemen. 

Aanpassen privacy statement 
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op 

deze website worden gepubliceerd. 

AVG: Privacy-statement 

U kunt deze website bezoeken zonder mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf 

te verschaffen. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter 

beschikking gesteld. Daarnaast kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit 

onze bestanden te laten verwijderen. 

Indien er een overeenkomst met u tot stand komt bewaart Nut Franeker uw persoonsgegevens 

vijf jaar. Hierna worden uw gegevens automatisch verwijderd door het systeem. 


