Privacyverklaring Oerrock
Stichting Oerrock, gevestigd aan 't Tolhek 1, 9249 NW Frieschepalen, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://.www.oerrock.nl
't Tolhek 1, 9249 NW Frieschepalen
Telefoon: 06 20854315
Pieter Jongstra, secretaris is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting
Oerrock. Hij is te bereiken via pieter@oerrock.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Oerrock verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
-

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij
verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16
is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun
kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden
zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die
toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem
dan contact met ons op via pieter@oerrock.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij
persoonsgegevens verwerken
Stichting Oerrock verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
− Het afhandelen van jouw betaling
− Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
− Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit
te kunnen voeren
− Om goederen en diensten bij je af te leveren
− Stichting Oerrock verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe
verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze
belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Oerrock neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten
over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier
om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder
dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Oerrock) tussen zit.
Stichting Oerrock gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
vrijwiligerssysteem iMuis online voor het verwerken van de administratie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Oerrock bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de
volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
De data van de debiteuren worden 7 jaar bewaard, conform de bewaartermijnen van
de Belastingdienst.
De data van de vrijwilligers worden net zo lang bewaard, zolang de vrijwilliger aan
Oerrock is verbonden, tenzij hij aangeeft op eerste verzoek zijn gegevens verwijderd
wil hebben.
De data van de bezoekers die een kaartje online kopen via GUTS zijn onderworpen
aan hun eigen privacyregels, die door Oerrock worden onderschreven. Deze
privacyregels van GUTS vormen een onverbrekelijk geheel met de privacyverklaring
van Oerrock.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Oerrock verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Oerrock gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van
jouw persoonsgegevens door Stichting Oerrock en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen
om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar
jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot
inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of
verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw
persoonsgegevens sturen naar pieter@oerrock.nl. Om er zeker van te zijn dat het
verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ
(machine leesbare zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je
privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Stichting Oerrock wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht
in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan
via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Oerrock neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat
jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op via pieter@oerrock.nl

Privacyverklaring Guaranteed Unique Ticketing System (GUTS)
Bij Guaranteed Unique Ticketing System (hierna: ‘GUTS’ of ‘wij/we’) nemen wij de privacy
van de Gebruiker zeer serieus.
Wij gaan met uiterste zorgvuldigheid om met de persoonsgegevens die wij verzamelen in
onze bedrijfsuitoefening. GUTS zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in
overeenstemming met de voorwaarden van deze Privacyverklaring.
In deze Privacyverklaring wordt het volgende uitgelegd:
1) Welke gegevens wij verzamelen en waarom wij die verzamelen;
2) Hoe wij die gegevens gebruiken;
3) Veiligheid van uw gegevens;
4) Overige overwegingen.
1. Welke gegevens verzamelen wij en waarom? We verzamelen gegevens om betere services
te kunnen leveren aan al onze gebruikers. We gebruiken de gegevens om de services te
leveren, te onderhouden, te beveiligen en te verbeteren. Deze gegevens worden ook gebruikt
om gepersonaliseerde inhoud aan u te leveren, zoals relevantere zoekresultaten en
advertenties. Gegevens worden op de volgende manieren verzameld: - Gegevens die u aan
ons levert. Bij het aanmaken van een profiel/account op onze website geeft u bepaalde
persoonlijke gegevens prijs (te denken valt aan: naam, e-mailadres, telefoonnummer of
creditcard). - Gegevens die we ontvangen op basis van uw gebruik van onze services. We
verzamelen gegevens over de services die u gebruikt en de manier waarop u ze gebruikt. Deze
gegevens omvatten: apparaat gegevens, logbestandgegevens, locatiegegevens, unieke
applicatienummers, lokale opslag, cookies en vergelijkbare technologieën. Voor het succesvol
verwerken van een financiële transactie zullen wij om de volgende informatie vragen: vooren achternaam, adres, postcode, woonplaats en land, e-mailadres, telefoonnummer en
geboortedatum. Deze gegevens zijn van belang omdat wij dan kunnen corresponderen met u
over de status van uw transactie, om de Tickets te versturen, om met u in contact te komen
indien er zich een probleem voordoet en om te bepalen of de betalende persoon oud genoeg is
om de Tickets te kopen en/of naar het Evenement te gaan.
2. Gebruik van de gegevens We gebruiken gegevens die worden verzameld uit cookies en
andere technologieën om uw gebruikservaring en de totale kwaliteit van onze services te
verbeteren. Onze systemen analyseren uw inhoud om voor u relevante productfuncties te
leveren, zoals aangepaste zoekresultaten, gepersonaliseerde advertenties en spam- en
malwaredetectie. We vragen u om toestemming voordat we gegevens gebruiken voor andere
doeleinden dan die in deze Privacyverklaring worden beschreven. GUTS B.V. I
www.gutstickets.org I info@gutstickets.org I 1017 PR I Amsterdam We delen persoonlijke
gegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten GUTS, behalve in een van de
volgende omstandigheden: - met uw toestemming; - voor externe werking; - om juridische
redenen. GUTS zal uw persoonsgegevens enkel delen in overeenstemming met geldend
Nederlands recht.

3. Veiligheid van uw gegevens Bij GUTS doen wij er alles aan om de Gebruikers te
beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing,
openbaarmaking of vernietiging van gegevens die in ons bezit zijn. We beperken de toegang
tot uw persoonlijk identificeerbare informatie aan werknemers die deze informatie nodig
hebben om onze service aan u aan te bieden. Onze beveiligingssystemen voldoen aan de eisen
van de Europese en nationale wetgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens.
Wij controleren regelmatig of wij voldaan aan ons privacybeleid. Wanneer we formele
schriftelijke klachten ontvangen, zullen we contact opnemen met de persoon die de klacht
heeft ingediend om vervolgacties te bespreken.
4. Overige overwegingen U kunt de persoonlijke informatie die u ons verstrekt zelf
beoordelen en enige gewenste wijziging aanbrengen op uw informatie. Deze wijziging
kunnen worden gedaan op de website van GUTS. Deze Privacyverklaring is van toepassing
op alle services van Guaranteed Unique Ticketing System B.V. (GUTS) en zijn partners.
Onze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. We beperken uw rechten
onder deze Privacyverklaring niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Door akkoord te
gaan met onze Algemene Voorwaarden gedurende uw registratie, gaat u automatisch akkoord
met de voorwaarden van de Privacyverklaring Guaranteed Unique Ticketing System (GUTS),
welke impliceert een expliciet akkoord van ons gebruik en de openbaarmaking van uw
persoonsgegevens op de wijzen als beschreven in deze Privacyverklaring.

