
 

 

Privacybeleid 

Schaaf City Theater is zich er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze 

verantwoordelijkheid om de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk te behandelen. Op 

deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom 

we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruiksgemak verbeteren. De verwerking van 

uw persoonsgegevens vindt plaats op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande wet- en 

regelgeving voor de bescherming van privacy. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan 

akkoord te gaan met ons privacybeleid. 

 

Verzamelen en doeleinden van de gegevensverwerking 

Schaaf City Theater verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens, waaronder uw e-mailadres, IP- 

adres, uw aankopen en opgegeven voorkeuren. 

Schaaf City Theater zal uw gegevens niet aan derden verkopen en niet aan derden doorgeven anders 

dan aan de organisator van het evenement waarvoor u tickets hebt besteld. De organisator van het 

evenement kan uw gegevens gebruiken om u te informeren over soortgelijke producten en/of 

diensten. U kunt zich echter te allen tijde afmelden voor een dergelijke mailing bij de organisator. 

Tenzij u ons hebt meegedeeld dat u daarop geen prijs  stelt,  zullen  wij  uw gegevens tevens 

verwerken om te informeren over relevante producten en/of diensten van Schaaf City Theater. En ook 

zullen we contactgegevens gebruiken wanneer de dienstverlening kuren vertoont of als er bijv. een 

afgelasting is of een ander probleem met een specifiek evenement waarvoor de klant een kaartje 

heeft gekocht. 

Voorts kunnen uw gegeven worden gebruikt voor onderzoek dat wij doen  naar mogelijkheden om 

onze dienstverlening verder te verbeteren. In dat geval worden uw gegevens geanonimiseerd en 

kunnen die gegevens dus niet meer tot u worden herleid. 

U hebt het recht om zich kosteloos te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens. De 

contactgegevens treft u onderaan ons Privacybeleid aan. 

 

Cookies 

Als u onze website bezoekt, stuurt onze server een  “cookie”  naar  uw  computer.  Een cookie is een 

klein tekstbestandje, dat u bekend maakt bij uw volgende bezoek aan onze website. Cookies 

besparen u tijd bij een volgend bezoek aan onze website. Cookies leren ons welke pagina’s op onze 

website het meest worden bezocht door u en andere gebruikers. Die informatie stelt ons in staat om 

onze website te blijven verbeteren. 

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 wordt 

verzonden. Dit kan tot gevolg hebben dat sommige functies en services, op onze en andere websites, 

niet correct functioneren. 

 

Wijziging Privacybeleid 

Schaaf City Theater behoudt zich het recht voor om haar Privacybeleid aan te passen conform de 

geldende privacyregels. Op onze website vindt u steeds de meest recente versie van ons 

Privacybeleid. 



Contact / Wijziging of verwijdering van uw gegevens 

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen: 

Schaaf City Theater 

058 215 8003 

info@schaafcitytheater.nl 

Op uw verzoek zullen wij uw gegevens verwijderen. 

 


