Privacyverklaring
Op 25 mei 2018 trad de nieuwe wet op de privacy, de Algemene Verordening Gegevensbescherming
van de Europese Unie (GDPR) in werking. Frans Brood Productions hecht veel waarde aan het
beschermen van uw persoonlijke gegevens. Hoe we precies met uw gegevens werken, kan u
hieronder lezen.
U krijgt e-mails van ons omdat we u ooit ontmoet en gesproken hebben in een theater, tijdens een
festival, een netwerk- of sectormoment,… Wilt u onze e-mails niet ontvangen, kan u zich op elk
moment uitschrijven via “unsubscribe” onderaan elke nieuwsbrief.
Mocht u na het doornemen van onze privacyverklaring nog vragen hebben met betrekking tot het
gebruik van uw persoonsgegevens, contacteer ons gerust op info@fransbrood.com
Inleiding
Frans Brood Productions gebruikt uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van het
nieuws over de gezelschappen met wie we samenwerken. Hun voorstellingsaanbod presenteren we
op onze website, Facebook, in onze mailhandtekening en in een database die enkel toegankelijk is
voor personeelsleden van Frans Brood Productions.
Wij verzamelen uw gegevens wanneer dit noodzakelijk is om een dienst te kunnen leveren, wanneer
u uw gegevens met ons heeft gedeeld en ons hiervoor de toestemming heeft gegeven, of wanneer
wetgeving ons hiertoe verplicht. Om te verantwoorden aan u waarom, voor welke doeleinden en hoe
wij uw persoonsgegevens gebruiken en beschermen, is deze privacyverklaring opgesteld.
1. Wie is verantwoordelijk en hoe worden gegevens verzameld?
Frans Brood Productions is verantwoordelijk voor het verzamelen, beheren en verwerken van de
persoonsgegevens die u met ons gedeeld heeft.
Wij hebben uw persoonsgegevens omdat we u ooit ontmoet en gesproken hebben in een theater,
tijdens een festival, een netwerk- of sectormoment.
Andere persoonsgegevens worden ook automatisch verzameld wanneer u gebruik maakt van onze
website www.fransbrood.com of onze facebookpagina, of wanneer u klikt op de hyperlinks in onze
mails (cf. infra).
2. Wat zijn de doeleinden?
Wij verzamelen diverse soorten persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Deze gegevens zijn
noodzakelijk in functie van de werking van Frans Brood Productions.
De gegevens worden gebruikt met het oog op het spreiden van een productie in België, Europa of op
een andere plek in de wereld. Dit doel trachten we te bereiken door volgende acties:
-

Het verspreiden van ons aanbod Dans, Theater & Circus per mail en nieuwsbrieven;
U op de hoogte brengen van een bepaalde productie;
Voor het aankondigen van een nieuwe samenwerking die aansluit bij uw aangegeven
interesses

-

…

3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij, en waarvoor worden deze gebruikt?
Wij verzamelen gegevens van twee grote “groepen” om op die manier een productie te kunnen
spreiden:
-

Gegevens van culturele centra, theaters, kunstenhuizen en festivals;
Gegevens van de gezelschappen met wie we samenwerken.

Afhankelijk van wat u met ons deelt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens opslaan en
verwerken:












Naam van de organisatie
Adres van de organisatie
Taal van de organisatie (NL, FR of EN)
Type organisatie: binnen of buiten, schouwburg, festival, evenement, cultureel centrum of
bureau
Genre van de organisatie: theater, straattheater, spektakel, locatietheater, dans, animatie,
circus tent of circus zaal
Periode en duur van programmatie
Capaciteit
Ruimere situering (Benelux, Europa, Wereld)
Website, telefoonnummer & fax nummer van de organisatie
Administratieve gegevens van de organisatie voor opmaak van contracten
Namen, voornamen en functietitels van personeelsleden van de organisatie met wie wij in
contact zijn. Van deze personen wordt ook het professionele e-mailadres en professioneel
telefoonnummer bewaard, alsook de taal waarin gecommuniceerd wordt

Deze gegevens worden opgeslagen in de centrale database van Frans Brood Productions om onze
diensten optimaal te kunnen uitvoeren. Deze database werd gecreëerd door het bedrijf Tonijn
(www.tonijn.net) en is enkel toegankelijk voor de personeelsleden van Frans Brood Productions.

4. Automatisch verzamelde gegevens
Wij verzamelen automatisch gegevens als u gebruik maakt van onze website www.fransbrood.com,
social media kanalen (Facebook) of doorklikt op één van de hyperlinks in onze nieuwsbrieven. Als u
gebruik maakt van een van deze (online) diensten, dan kunnen wij gegevens opslaan die al dan niet
direct tot u herleidbaar zijn, namelijk:
 IP adres;
 Domeinen van andere sites die u heeft bezocht om op onze websites te komen (bijvoorbeeld
nieuwsbrieven);
 Informatie m.b.t. pagina’s die u bezoekt op onze websites zoals;
 Datum

 Tijdstip
 Duur van uw bezoek
 Bezochte pagina’s binnen onze website en Facebook
 Informatie betreffende het gebruik van bezochte pagina’s
 De aangeklikte hyperlink in een nieuwsbrief a.d.h.v. ons mailingprogramma
 …
Het IP-adres gebruiken wij om het aantal bezoekers op onze website vast te stellen. Deze gegevens
worden enkel in de vorm van anonieme statistieken gebruikt om onze website zo optimaal mogelijk
aan u te kunnen aanbieden. Dit stelt ons in staat om onze website en onze dienstverlening te
verbeteren. Uit deze gegevens kan de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet worden
achterhaald.

5. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?
We hebben de passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
De gegevens worden opgeslagen op een interne database die enkel toegankelijk is voor de
personeelsleden van Frans Productions mits gebruik van een gebruikersnaam en een wachtwoord.
Alle personeelsleden van Frans Brood Productions zijn gehouden aan geheimhouding van uw
persoonsgegevens. Daarnaast zijn de personeelsleden van Frans Brood Productions op de hoogte van
het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Onze database wordt regelmatig getest en
geëvalueerd.

6. Delen met dienstverleners en derde partijen
Persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met het gezelschap met wie we samenwerken. Dit is
nodig om de producties optimaal te kunnen spreiden, want noodzakelijk is voor de werking van Frans
Brood Productions en de groepen met wie we samenwerken. Dit gebeurt onder de vorm van een
contract (wanneer een voorstelling geboekt is); daarnaast gebeurt het ook dat gegevens
(telefoonnummer, e-mailadres) van organisatoren/programmatoren doorgegeven wordt aan één van
onze gezelschappen met het oog op hun spreiding (bijvoorbeeld zodat de artiest rechtstreeks met de
organisator/programmator kan praten over artistieke projecten). Vooraleer dit gebeurt, wordt er
altijd toestemming gevraagd aan de organisator/programmator.
De groepen met wie Frans Brood Productions samenwerkt zijn Alexander Vantournhout/Not
Standing vzw, Circus Ronaldo, Circ’ombelico, Compañia Sharon Fridman, De Stijle Want, Faso Danse
Théâtre/Serge Aimé Coulibaly, les ballets C de la B, LOD Muziektheater/Josse De Pauw, Rokia Traoré,
Marrugeku, Peeping Tom, Platform K/Lisi Estaras en Siamese Cie/Koen Augustijnen en Rosalba Torres
Guerrero.

7. Vervaldatum en inzage

Frans Brood Productions bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
U heeft na de gegevens met ons gedeeld te hebben, te allen tijde het recht om deze gegevens in te
zien, te wijzigen, over te dragen of zelfs te verwijderen als de wet dat toelaat.

8. Rechten
U heeft te allen tijde het recht om toegang te krijgen tot de gegevens die wij over u hebben
verzameld (recht op inzage), u kan deze laten verbeteren, aanvullen (recht op rectificatie) of wissen
(recht op vergetelheid), u kan een beperking van de verwerking van de gegevens vragen of zich
verzetten tegen geautomatiseerde besluitvorming. Indien u dit wenst, kan u vragen om uw gegevens
over te kunnen dragen aan een derde partij. Bovendien heeft u het recht om te allen tijde uw
toestemming in te trekken.
Tot slot heeft u steeds het recht om klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit,
indien u van mening bent dat wij niet voldoende zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Voor
Nederland kan u klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl),
voor België kan u terecht bij de Belgische Privacy Commissie.
Belgische Privacy Commissie:
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel +32 (0)2 274 48 00
E-mail: commission@privacycommission.be

9. Aanpassen van persoonsgegevens
Frans Brood Productions is geen commerciële instelling die u onnodig wil lastig vallen met mails en
aanbiedingen. Mocht u nog vragen hebben over ons privacybeleid, contacteer ons dan gerust via
info@fransbrood.com.
Als u bent aangemeld voor onze nieuwsbrief, dan kunt u te allen tijde uzelf uitschrijven. U vindt
onderaan de nieuwsbrief de knop “unsubscribe”. Klikt u hierop, dan kunt u zich eenvoudig
uitschrijven. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer.

