Filmhuis Cameo en uw persoonsgegevens
Filmhuis Cameo gebruikt uw persoonsgegevens alléén voor het beheer van haar
Vrienden en Nieuwsbrieflezers, ten behoeve van incasso van de Vriendenbijdrage, voor
verkrijging van Vriendenkorting en voor de aankondiging van films.
Het bestuur van Filmhuis Cameo is “verwerkings-verantwoordelijke” van de
persoonsgegevens van haar Vrienden en Nieuwsbrieflezers. Daartoe stuurt zij
persoonsgegevens door aan Stadstheater, bank, vormgever en drukker. Deze vier
partijen zijn “verwerkers”.
Hieronder vindt u inzage in het hele proces van verwerking en beveiliging.
A. Naam en contactgegevens van Filmhuis Cameo
Stichting Filmtheater Zoetermeer
Theaterplein 10
2711 EK Zoetermeer
Secretariaat:
info@filmhuiscameo.nl
KvK nummer 27280608
B. Naam en contactgegevens van verwerkers
Stadstheater
Theaterplein 10
2711 EK Zoetermeer
079 342 75 65
servicebalie@stadstheater.nl
Knijnenburg Producties
Rijswijk
Mailchimp
C. Van wie gebruiken wij persoonsgegevens?
Filmhuis Cameo heeft Vrienden en Nieuwsbrieflezers, deze twee groepen overlappen
elkaar deels. Sommige Vrienden willen geen Nieuwsbrief ontvangen en er zijn
Nieuwsbrieflezers die geen Vriend zijn.
D. Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?
a. Als u Vriend wordt schrijft u zich in via de website www.filmhuiscameo.nl, daar vult u
uw naam, adres, telefoonnummer, mailadres en IBAN. Op deze lijst kunt u aanvinken of
u de wekelijkse nieuwsbrief wilt ontvangen.
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b. Een andere manier om u in te schrijven is via eenzelfde aanmeldformulier dat ligt bij
de ingang van de zaal.
c. Of u stuurt een mail met uw gegevens naar het secretariaat: info@filmhuiscameo.nl
d. Als u alléén de Nieuwsbrief wilt ontvangen schrijft u zich in via de website
www.filmhuiscameo.nl. Uw adres gaat dan automatisch naar de verzendlijst van
Mailchimp.
E. Doel van het gebruik van uw persoonsgegevens
Uw naam, adres, telefoonnummer en mailadres zijn nodig om een account aan te maken
bij het Stadstheater;
Uw naam, adres en IBAN zijn nodig voor de automatische incassering van uw
Vriendenbijdrage;
Uw naam is nodig voor het aanmaken van een Vriendenpas;
Uw naam en postadres zijn nodig voor de toezending van de programmafolder;
Uw mailadres is nodig voor de toezending van de wekelijkse Nieuwsbrief.
F. Hoe worden uw persoonsgegevens verwerkt?
Stadstheater: De beheerder van de Vriendenadministratie van Filmhuis Cameo geeft uw
naam, adres, telefoonnummer en mailadres door aan het Stadstheater om u aan te
melden als Vriend. Het Stadstheater koppelt er een nummer aan. Dat nummer heeft u
nodig om (online) uw tickets te reserveren met korting. Ook krijgt u telefonisch of per
mail een bericht als er onverhoopt een voorstelling waarvoor u geboekt heeft,
geannuleerd wordt. Het Stadstheater bewaart uw gegevens WEL en heeft daartoe haar
privacy statement gepubliceerd op www.stadstheater.nl.
Bank: De penningmeester van Filmhuis Cameo geeft uw naam, adres en IBAN door aan
de bank om daarmee automatisch uw Vriendenbijdrage te kunnen incasseren. De bank
heeft haar eigen privacy statement.
Knijnenburg producties: De beheerder van de Vriendenadministratie van Filmhuis
Cameo geeft uw naam en adres door aan XXXXXXX om etiketten te laten maken voor de
folderverzending. Knijnenburg Producties heeft een verwerkersovereenkomst opgesteld
met Filmhuis Cameo en bewaart deze gegevens dus NIET.
Mailchimp: De webmaster van Filmhuis Cameo, ook een bestuurslid, stuurt de
nieuwsbrief naar de lijst mailadressen, welke opgeslagen is in het programma
Mailchimp.
G. Toestemming
Schrijft u zich in, dan ontvangt u daarbij informatie over het privacybeleid.
H. Hoe kunt u zich afmelden?
Als u niet langer Vriend wil zijn van Filmhuis Cameo kunt u zich afmelden door een mail
te sturen aan Vriendenadministratie@filmhuiscameo.nl. De beheerder van de
vriendenadministratie schrijft u uit en doet dat ook bij het Stadstheater. Als u niet langer
de Nieuwsbrief wilt ontvangen klikt u op Uitschrijven, onderaan de nieuwsbrief. Uw
mailadres kan dan niet meer gebruikt worden door de webmaster.
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I. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Uw gegevens blijven 3 jaar in het archief bewaard. Als we onverhoopt een probleem
hebben kunnen we nog e.e.a. terugzoeken. Na 3 jaar worden alle gegevens vernietigd.
Voor de Nieuwsbrief is er geen bewaartijd: eenmaal uitgeschreven blijft uitgeschreven,
tenzij u zichzelf weer inschrijft.
J. Welke beveiligingsmaatregelen wij hebben genomen?
De Vriendenadministratie is in handen van de beheerder, een bestuurslid van Filmhuis
Cameo. In het bestuur is een tweede persoon als back-up aangewezen. De beheerder
bewaart de administratie op een privé computer, welke is vergrendeld met een
password. De penningmeester heeft 1 x per jaar toegang tot alléén het benodigde deel
van het bestand.
De Nieuwsbriefadressen staan in de icloud en worden beveiligd door Mailchimp en zijn
als tweede beveiliging alleen bereikbaar door de webmaster achter een password. Ook
dit password ligt onder couvert bij de voorzitter.
K. Privacy by default
Filmhuis Cameo verzamelt niet méér gegevens dan noodzakelijk voor de uitvoering van
haar doelen. Op de inschrijvingsformulieren ziet u de tick boxes by default op ‘niet’ staan
en moet u deze zelf op ‘wel’ zetten.
L. Cookieverklaring
Als u de website www.filmhuiscameo.nl raadpleegt voor films worden er géén tracking
cookies bewaard. Er komen daardoor dus geen advertenties bij u.
M. SSL
De netwerkverbindingen zijn beveiligd via Secure Socket Layer (SSL) technologie of
daaraan vergelijkbare technologie. Dit houdt dus in dat de gegevens versleuteld zijn
tussen gebruiker en server.
N. Wijzigingen
Dit privacybeleid zal worden aangepast als blijkt dat er onvolkomenheden zijn.
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