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Privacy beleid Jori Hermsen Producties (JHP), JHPjong en 
Theater Vooropleiding Amersfoort (TVA) 
Iedere organisatie is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van een privacy 
beleid zo ook JHP, JHPjong en TVA. Met dit privacy beleid geven wij zo goed mogelijk invulling 
aan de volgende wettelijke kaders: 

* Vanaf 25 mei 2018 de Europese Verordening: de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG). 

* Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

JHP, JHPjong en TVA gaan op een veilige manier om met persoonsgegevens en respecteert de 
privacy van betrokkenen. Wij houden ons hierbij aan de volgende uitgangspunten: rechtmatigheid, 
behoorlijkheid en transparantie en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde 
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. JHP, JHPjong 
en TVA sluiten een overeenkomst met externe partijen die onze gegevens kunnen inzien of 
verwerken zodat de privacy zoveel als mogelijk wordt gewaarborgd. 

	  
Verwerking van persoonsgegevens  
JHP, JHPjong en TVA verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie direct en of indirect een 
relatie is, JHP, JHPjong en TVA een relatie wil krijgen of heeft gehad. Dat zijn bijvoorbeeld 
gegevens van: 	  

• Toneelspelers, vrijwilligers en anderen van JHP, JHPjong en TVA; 	  
• Mensen die interesse tonen in een van onze activiteiten of die dit in het verleden hebben 

gehad; Mensen die eerder deelnamen aan door JHP, JHPjong en/of TVA georganiseerde 
activiteiten of anderszins; 	  

• Mensen verbonden aan een bedrijf of organisatie waar JHP, JHPjong en/of TVA een relatie 
mee heeft/had/zou willen.	  

 
Voor deelname aan activiteiten van JHP,JHPjong en TVA is een beperkt aantal gegevens nodig. 
Om de communicatie op passende wijze te onderhouden en de juiste informatie te verstrekken. 
JHP, JHPjong en TVA willen leerlingen, spelers en relaties zo goed mogelijk van dienst zijn. 
Hiervoor worden naam en adresgegevens gebruikt om contact te onderhouden en informatie te 
verschaffen over activiteiten en andere gerelateerde zaken, zoals het sturen van een nieuwsbrief 
en uitnodigingen voor activiteiten enzovoort. De geboortedatum is voor o.a. de BTW 
noodzakelijk; als werkgever moet JHP, JHPjong en TVA de identiteit checken. JHP, JHPjong 
en TVA verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.  
 
Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard, niet langer dan wettelijk noodzakelijk is 
voor gebruik binnen JHP, JHPjong en TVA of voor het doel waarvoor zij zijn ontvangen.	  
 	  
Toegang tot persoonsgegevens 
Bij JHP, JHPjong en TVA is toegang tot persoonsgegevens geregeld op basis van functie. JHP, 
JHPjong en TVA publiceren activiteit gebonden de namen van deelnemers, nooit andere 
persoonsgebonden gegevens zonder toestemming van de betrokkenen. 	  
 	  
Uitwisselen van persoonsgegevens met externe partijen  
JHP, JHPjong en TVA wisselen geen persoonsgegevens uit met een externe partij, tenzij daarmee 
een gerechtvaardigd of wettelijk doel gediend wordt en met deze partij, zo ver noodzakelijk, een 
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verwerkingsovereenkomst is gesloten. Gegevens gerelateerd aan de activiteiten van JHP, JHPjong 
en TVA worden in beperkte vorm na beëindiging van een overeenkomst bewaard vanwege 
wettelijke verplichtingen.  
 
Gebruik van AV- materiaal  ( foto’s, films, geluid) 
JHP, JHPjong en TVA zal regelmatig reportages maken van voorstellingen, workshops en 
opleidingen. Dit materiaal (film, foto’s en geluid) kunnen worden gebruikt voor educatieve 
doeleinden en zal worden gedeeld met de deelnemers van de desbetreffende voorstelling, workshop 
en opleiding. 
 
Indien JHP, JHPjong en TVA het AV materiaal wil gebruiken voor PR en Publiciteitsdoeleinden 
zoals drukwerk(posters, flyers, folders) en/of online gebruik op de website en/of sociale media 
zullen wij hiervoor toestemming vragen. Via een toestemmingsformulier vragen wij u uw akkoord 
te geven voor het maken en gebruiken van het AV materiaal. In geval van minderjarige zal de 
ouder/verzorger om toestemming worden gevraagd.  
 
Tijdens voorstellingen of andere openbare gelegenheden die JHP,JHPjong en TVA organiseren, of 
waar wij opnamen maken, informeren wij de aanwezigen over beeld- en geluidopnamen die worden 
gemaakt. 
 
Welke middelen gebruikt JHP, JHPjong en TVA voor het verwerken van persoonsgegevens? 
 JHP, JHPjong en TVA maken gebruik van administratiesystemen voor de verwerking van de 
persoonsgegevens. Daarnaast maken wij gebruik van Sociale Media ( hierop worden foto’s, films 
en geluidsopnamen geplaatst) Binnen JHP, JHPjong en TVA wordt er vaak gebruik gemaakt van 
WhatsApp- Instagram groepen, e-mail en andere middelen om in contact te blijven. Met de 
leveranciers van de opnamen/systemen sluiten wij verwerkingsovereenkomsten af. 
	  
Webanalyse en Cookies op de website van JHP  
JHP, JHPjong en TVA verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in 
onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Onze website maakt gebruik van 
cookies (tekstbestanden) die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren 
hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van 
de website kan worden overgebracht aan eigen beveiligde server of die van onze toeleveranciers. 
 
Wij gebruiken deze informatie om het gebruik van de website bij te houden, om rapporten over de 
website-activiteiten op te stellen en andere diensten aan te kunnen bieden met betrekking tot 
website-activiteit en internet gebruik. Deze cookies worden NIET gebruikt om u te identificeren. 
Ook gebruiken wij Google Analytics in combinatie met Google AdWords voor 
marketingdoeleinden. 
 
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren maar u kunt uw browser 
opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie verzonden 
wordt. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services niet correct functioneren als cookies 
zijn uitgeschakeld in uw browser. 	  
 
Inzage in uw gegevens 	  
Als betrokkene heeft u volgens de AVG het recht op inzage, rectificatie, vernietiging van de 
gegevens, beperking van de verwerking, data- portabiliteit, het recht van bezwaar en het recht om 
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niet onderworpen te worden aan automatische individuele besluitvorming (profiling). Indien 
gewenst kunnen gegevens gewijzigd of zelfs verwijderd worden (voor zover wettelijk toegestaan). 	  
Ook bent u gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw 
 
Vragen of klachten 	  
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door JHP kunt u terecht bij Jori 
Hermsen.  info@jorihermsen.nl 
 


