Privacy- en cookieverklaring Theater De Lievekamp
Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om
jouw privacy te beschermen. Wij laten je graag weten welke gegevens we verzamelen wanneer je onze website
gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee je gebruikservaring verbeteren. Zo snap je
precies hoe wij werken.

PRIVACYBELEID
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Theater De Lievekamp. Je dient je ervan bewust te zijn dat
De Lievekamp niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites en bronnen. Door gebruik te
maken van deze website geef je aan het privacybeleid te accepteren. Theater De Lievekamp respecteert de privacy
van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft
vertrouwelijk wordt behandeld. Wanneer je je aanmeldt voor (één van) onze diensten, vragen we je om
persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De
gegevens worden opgeslagen op onze eigen beveiligde servers. Wij zullen deze gegevens niet combineren met
andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

COMMUNICATIE
Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms
vragen wij je naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk
je vragen te verwerken en verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde
servers van De Lievekamp of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere
persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

DOELEINDEN
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven
in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

DERDEN
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze
werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

VERANDERINGEN
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele
aanpassingen en/of veranderingen van deze website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het
is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

KEUZES VOOR PERSOONSGEGEVENS
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie
die op dat moment aan ons is verstrekt.
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ANALYTISCHE COOKIES
Wij maken gebruik van analytische cookies. Deze cookies gebruiken wij om bezoekstatistieken te verzamelen. Door
middel van deze cookies krijgen we inzicht in het gebruik van onze website en kunnen we de gebruikerservaring
verbeteren. De cookies verzamelen informatie over bijvoorbeeld welke pagina’s het meest worden bezocht, hoe
lang en welke links er worden aangeklikt.
GOOGLE ANALYTICS

Wij maken gebruik van Google Analytics, maar we hebben de informatie die daardoor wordt gemeten volledig
anoniem gemaakt. Jouw IP-adres wordt standaard geanonimiseerd en wij delen deze informatie niet met derden,
óók niet met Google zelf. Wij creëren geen profielen op basis van gebruikersgedrag voor marketingdoeleinden en
wij houden je gegevens ook niet bij over meerdere apparaten.
● Deze cookies worden maximaal twee jaar bewaard.
● Lees hier meer over hoe Google omgaat met jouw data.

TRACKING COOKIES
Tracking cookies zijn cookies die, binnen onze website, het surfgedrag van een bezoeker volgen. Deze advertentie
cookies gebruiken wij om een interesseprofiel van je bezoek samen te stellen, waardoor we gerichter kunnen
adverteren.
FACEBOOK

Deze website gebruikt een Facebook Pixel. Deze tool helpt ons de website te analyseren, waarmee we weer de
Facebookervaring van onze gebruikers kunnen verbeteren. De cookie slaat alleen informatie op zoals: welke
Facebookgebruikers bezoeken de website, welke pagina’s bezoeken deze gebruikers, etc. Ook wordt door deze
pixel het gedrag van gebruikers bijgehouden na het zien of aanklikken van een Facebookadvertentie. Op deze
manier evalueert Facebook de effectiviteit van advertenties. Dankzij de pixel is het voor ons mogelijk om
websitebezoekers ook een advertentie te tonen op het Facebookplatform. De verkregen gegevens zijn voor ons
anoniem en verschaffen ons geen nadere informatie over de identiteit van jou als gebruiker. Wel worden de
gegevens door Facebook opgeslagen en zodanig verwerkt dat koppeling aan een specifiek gebruikersprofiel
mogelijk is. Facebook kan de gegevens daardoor gebruiken voor eigen reclamedoeleinden.
● Deze cookies worden maximaal één jaar bewaard.
● Lees hier meer over hoe Facebook omgaat met jouw data.
GOOGLE MAPS

Onze website maakt gebruik van Google Maps. Hiermee kan een geografische kaart worden weergegeven op
websites. Ook kunnen hiermee routebeschrijvingen worden gemaakt. Bij het gebruik van Google Maps worden
verschillende cookies geplaatst, bijvoorbeeld om het zoom-niveau te onthouden. De informatie die Google
verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt niet meegegeven.
● Deze cookies worden maximaal één jaar bewaard.
● Lees hier meer over hoe Google omgaat met jouw data.
OVERIG
YOUTUBE

Deze website maakt gebruik van YouTube voor het weergeven van video content. Embedded video’s worden
geplaatst in ‘Privacy Enhanced Mode’. Dit betekent dat er geen cookies worden geplaatst en daarmee geen data
wordt verzameld over je bezoekersgedrag.
VRAGEN EN FEEDBACK

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Heb je vragen over ons privacybeleid? Neem dan
contact met ons op via info@lievekamp.nl.
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