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Privacy statement van De Spylder 
 
Doarpskultuerhûs De Spylder respecteert de privacy van alle gebruikers van haar 
websites en haar klanten en zorgt dat de persoonlijke informatie die wij 
ontvangen, vertrouwelijk wordt behandeld. In ons Privacy statement beschrijven 
wij welke persoonsgegevens wij van u verwerken, hoe wij met uw 
persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen. 
 
Soort persoonsgegevens 
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het noodzakelijk dat wij uw 
persoonsgegevens verwerken. Persoonsgegevens die worden verzameld, 
worden door ons verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en 
regelgeving. Het betreft de volgende gegevens die wij van u kunnen verwerken: 
NAW-gegevens, telefoonnummer, betaalgegevens, geboortedatum, 
aankoopgegevens en e-mailadres. 
 
Doel van de gegevensverwerking 
Doarpskultuerhûs De Spylder verzamelt gegevens van personen die bij 
Doarpskultuerhûs De Spylder kaarten kopen, reserveringen plaatsen of 
anderszins diensten of producten van haar afnemen, als Vrienden van De 
Spylder zijn verbonden, van bezoekers van de Doarpskultuerhûs De Spylder 
website en van abonnees van de Doarpskultuerhûs De Spylder nieuwsbrieven 
(hierna gezamenlijk: “klant(en)”) voor de volgende doeleinden: 
 Het uitvoeren en/of verwerken van transacties die via de website en de 

kassa verlopen. 
 Om klanten de door hen gekochte kaarten te kunnen toesturen en om hen 

nader te kunnen (laten) informeren met betrekking tot het evenement 
waarvoor de klant kaarten heeft gekocht of gereserveerd (bijvoorbeeld om 
wijzigingen met betrekking tot het evenement door te geven). 

 Om de nieuwsbrieven van Doarpskultuerhûs De Spylder te kunnen toesturen 
aan klanten die zich daarvoor hebben aangemeld. 

 Om uitvoering te kunnen geven aan eventueel op Doarpskultuerhûs De 
Spylder van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen. 

 
E-mailings 
Wanneer u bij ons kaarten koopt voor een voorstelling, ontvangt u van ons 
servicemails. Het betreft informatie rondom uw bezoek, bijvoorbeeld 
wijzigingen in aanvangstijd, annuleringen en informatie over bereikbaarheid. 
Wanneer u deze mails niet wenst te ontvangen, dan kunt u zich op ieder 
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moment voor deze e-mails afmelden via de afmeldlink die u onderaan onze e-
mails kunt vinden. 
Wanneer u zich aanmeldt als Vriend van Doarpskultuerhûs De Spylder, ontvangt 
u, nieuwsbrieven over de voorverkoopinformatie. Wanneer u deze mails niet 
wenst te ontvangen, dan kunt u zich op ieder moment voor deze e-mails 
afmelden via de afmeldlink die u onderaan onze e-mails kunt vinden. 
 
U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrieven. Deze aanmelding kunt u op 
ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Uw e-
mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van 
abonnees. 
 
Uw gegevens inzien of aanpassen 
U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens, deze aan te vullen, te 
corrigeren of te laten verwijderen. Hieronder een overzicht van de verschillende 
opties: 

– U kunt zich te allen tijden afmelden voor e-mails, via de afmeldlink 
onderaan de e-mails. 

– Indien u nog andere verzoeken heeft, kunt u zich eveneens richten tot De 
Spylder. De contactgegevens vindt u onderaan deze pagina. 

 
Bewaren gegevens 
Doarpskultuerhûs De Spylder bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk is.  
Gegevens van klanten die hebben aangegeven nieuwsbrieven via e-mail van 
Doarpskultuerhûs De Spylder te willen ontvangen worden bewaard tot het 
moment dat zij zich eventueel afmelden. 
 
Wijzigingen 
We kunnen dit Privacy statement van tijd tot tijd wijzigen en zullen hiervan dan 
een update plaatsen op onze website. 
 
Contact klantenservice 
Neem gerust contact met ons op indien u nog verdere vragen heeft over ons 
privacybeleid, via beheer@despylder.nl of schriftelijk via onderstaand adres 
o.v.v. “Verzoek omtrent persoonsgegevens”. 
 
Doarpskultuerhûs De Spylder 
Buorren 23, 8721 GM Warns 


