
 

 

Privacy reglement City of Wesopa  
 

 
De City onderhoudt 3 databases met persoonsgegevens 

1. een mailinglijst (naam, emailadres, voorstellingsvoorkeur en eventueeel postcode) 
2. een lijst met namen van mensen die toegangsbewijzen gekocht hebben (naam, telefoonnummer, 

banknummer, emailadres en gegevens over de gekochte kaartjes) 
3. een database met 

a) Leden, vrienden en sponsoren/donateurs 
b) een database met medewerkers. 
c) een database met contactgegevens van artiesten en impresariaten 

 
Ad1. 
De gegevens op de mailinglijst worden bewaard door onze mailpartner iConneqt op Europese servers. De gegevens 
worden niet aan derden gegeven of verkocht en ze worden nooit gebruikt voor andere doeleinden dan  communicatie en 
gebruiksanalyse t.b.v. de City of Wesopa. 
De eigenaar van de gegevens kan zelf bepalen welke mailings hij/zij ontvangt. Elke mailing bevat een knop waarmee 
gegevens kunnen worden gewijzigd, of waarmee hij/zij zich kan uitschrijven van de mailinglijst. Na het uitschrijven 
kunnen adressen nog maximaal een jaar bewaard worden. 
 
Ad 2. 
De email- en telefoongegevens van degenen die via de website kaartjes kopen zijn nodig t.b.v. de theaterkassa. Namen 
zijn daar bijv. terug te vinden in het geval iemand zijn kaartje kwijt is). Ook zijn de gegevens nodig om bezoekers te 
kunnen bereiken in het geval van een afgelasting van een voorstelling en om eventueel ten onrechte betaalde kaartjes 
terug te betalen. Ze worden maximaal …...(vast te stellen)… jaar bewaard t.b.v. de boekhouding. 
De gegevens worden niet aan derden gegeven of verkocht en ze worden nooit gebruikt voor andere doeleinden dan in 
dit privacy reglement omschreven 
In de bewaarperiode kan als uitzondering hierop twee keer een algemene mailing vanuit de City of Wesopa worden 
verstuurd (bijv. om er aan te herinneren dat artiesten waarvoor eerder een kaartje werd gekocht weer optreden) 
De gegevens worden online bewaard bij onze website service provider De Heeg en een kopie ervan staat offline op het 
locale databasesysteem van de City of Wesopa. Ze zijn alleen zichtbaar voor daarvoor bevoegde medewerkers van de 
City of Wesopa. 
 
Ad 3.a 
De gegevens van leden, vrienden en sponsors/donateurs van de City kunnen n.a.w. gegevens, telefoonnummers, 
bankgegevens, emailadressen omvatten. Ze worden alleen gebruikt t.b.v. de dagelijkse bedrijfsvoering van de City of 
Wesopa en voor de mailcommunicatie naar leden, vrienden en sponsors/donateurs. 
De gegevens zijn offline opgeslagen op het locale databasesysteem van de City of Wesopa. 
Ze zijn alleen zichtbaar voor daarvoor bevoegde medewerkers van de City of Wesopa. 
 
 
Ad 3.b 
Naam, adres, emailadres en telefoonnummers van medewerkers aangevuld met gegevens omtrent hun loopbaan als 
vrijwilliger bij de City of Wesopa staan offline opgeslagen op de locale server van de City of Wesopa.  
Naam, emailadres en telefoonnummers van medewerkers staan opgeslagen  op de webserver van onze website service 
provider De Heeg ten behoeve van het Intranet van het theater. Deze gegeven zijn zichtbaar voor Citymedewerkers 
d.m.v. een persoonlijke toegangscode. 
Een papieren lijst van medewerkers (naam, telefoonnummers) hangt achter de bar van het theater. Deze lijst dient t.b.v. 
de bereikbaarheid bij vrijwilligersdiensten en is in  principe door alle medewerkers in te zien. 
Ze zijn alleen zichtbaar voor daarvoor bevoegde medewerkers van de City of Wesopa. 
 
Ad 3.b 
De gegevens van van artiesten en impresariaten van de City kunnen n.a.w. gegevens, telefoonnummers, bankgegevens, 
emailadressen omvatten. Ze worden alleen gebruikt t.b.v. de dagelijkse bedrijfsvoering van de City of Wesopa en voor de 
mailcommunicatie naar deze van artiesten en impresariaten 
De gegevens zijn offline opgeslagen op het locale databasesysteem van de City of Wesopa. 
 
Back-up 
 
Van de lokaal opgeslagen databases wordt dagelijks een back-up gemaakt welke wordt opgeslagen op een externe 
designated server (bij de systeembeheerder thuis). 
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