Privacy Statement
Touki Delphine maakt kunst, muziek en theater en verwerkt daarvoor persoonsgegevens. In dit
privacy statement leggen we uit welke persoonlijke gegevens we verwerken, waarom en op welke
wettige basis, wat jullie rechten zijn, en hoe we de privacy van bezoekers/ medewerkers/ exmedewerkers en overige betrokkenen borgen.
Welke persoonlijke gegevens slaan we op?
Je hebt met ons samengewerkt, je hebt vrijwillig gegevens afgestaan om geïnformeerd te blijven
over de activiteiten van Touki Delphine, je bent een zakelijk contact van Touki Delphine, kortom je
hebt ons persoonlijke gegevens verstrekt meestal om op de hoogte blijven van de activiteiten van
Touki Delphine. Deze persoonlijke gegevens zijn meestal beperkt tot:
- Naam
- Email
Cookies
Daarnaast heb je ons gegevens verstrekt die zijn opgehaald door de aanwezige cookies op onze
website. Wij gebruiken zowel functionele cookies (nodig voor verbinding, geen persoonlijke
gegevens), als analytische cookies (optimalisatie van onze website via Google).
Mogen we die gegevens wel gebruiken?
Ja dat mag. We mogen natuurlijk niet meer persoonlijke gegevens verwerken dan we wettelijk nodig
hebben en dat doen we ook niet.
Hoe lang bewaren we de persoonlijke gegevens?
We gooien jouw persoonlijke gegevens niet graag weg, want we blijven graag de mogelijkheid
houden je op de hoogte te houden van activiteiten, uit te nodigen voor premières in voorkomende
gevallen, onze samenwerking opnieuw op te pakken, je onze nieuwsbrief te sturen enzovoorts.
Jouw rechten
Je hebt het recht persoonlijke gegevens die wij hebben opgeslagen in een bestand in te zien. Je hebt
het recht ons te vragen deze gegevens te corrigeren, het recht ons te vragen om de gegevens geheel
of gedeeltelijk uit de database van Touki Delphine te verwijderen, je hebt het recht op dataportabiliteit d.w.z. ons te vragen jouw persoonlijke gegevens in een gangbaar IT-formaat door te
sturen naar een door jou aan te wijzen derde en je hebt het recht een klacht tegen ons in te dienen
bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wij zijn eraan gehouden jouw vraag tegemoet te komen voor zover dit niet indruist tegen andere
wettelijke verplichtingen waaraan Touki Delphine moet voldoen. Uiteraard stellen we je daarvan dan
op de hoogte.
Als je ons toestemming hebt gegeven om jouw persoonlijke gegevens te verwerken en als dat ook de
enige basis vormt waarop wij jouw gegevens verwerken kun je te allen tijde je toestemming
intrekken.
Mocht je gegevens willen inzien, aanpassen of verwijderen, neem contact met ons op, via: Stichting
Delphine, Marcantilaan 370, 1051 NH Amsterdam, info@toukidelphine.com

Beveiliging van jouw gegevens
Partijen met wie wij voor de verwerking van persoonlijke gegevens samenwerken zijn gehouden
middels de verwerkingsovereenkomsten adequate beveiligingsmaatregelen te treffen ter
bescherming van deze gegevens.
Wij hebben natuurlijk zelf ook intern een grote verantwoordelijkheid. Wij streven ernaar
privacybewust en zorgvuldig om te gaan met persoonlijke data. Dit impliceert bijvoorbeeld dat
tijdelijke bestanden, selecties van persoonsgegevens, van onze computers worden verwijderd als
deze bestanden niet meer nodig zijn. Dat betekent waar mogelijk met bcc versturen.
Welke cookies gebruiken we?
We plaatsen:
- Functionele of noodzakelijke cookies: deze cookies zorgen ervoor dat onze website functioneert. Zo
ook onze webwinkel.
- Analytische cookies: met analytische cookies verzamelen wij met behulp van Google Analytics
statistieken over het gebruik van onze website.
Door websitegebruik te meten kunnen we onze website blijven verbeteren in het voordeel van onze
gebruikers. De gegevens worden anoniem gebruikt (gegevens delen is uitgeschakeld) en er is een
bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. Alle gegevens worden anoniem en versleuteld
verwerkt en na 14 maanden automatisch gewist.
Toestemming voor cookies
Als jij niet wilt dat websites cookies op jouw computer kunnen opslaan, pas dan jouw
browserinstellingen aan. Jij krijgt dan een waarschuwing voordat er cookies worden geplaatst. Jij
kunt je voorkeuren ook zo instellen, dat jouw browser specifieke cookies, zoals bijvoorbeeld third
party cookies, weigert.
Kijk voor meer informatie over het aanpassen van browserinstellingen ten aanzien van cookies op:
Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari. Cookies worden voor elke computer gebruikt. Als jij
meerdere computers gebruikt, dient u dit proces per computer te herhalen.
Wijziging privacy en cookiebeleid
Touki Delphine zal deze privacyverklaring en de cookieverklaring aanpassen als daartoe voldoende
aanleiding bestaat. We zullen dat kenbaar maken via de contactpagina op onze website.

