
Disclaimer Stichting Stadstheater De Bond 

Privacy statement 
Stichting Stadstheater De Bond waardeert uw belangstelling voor haar producten en uw 
bezoek aan deze website. De bescherming van uw privacy bij het verwerken van uw 
persoonlijke gegevens is voor ons een belangrijke zaak, waaraan we tijdens onze 
bedrijfsprocessen speciale aandacht besteden. Persoonlijke gegevens die tijdens bezoeken 
aan onze website(s) worden verzameld, worden door ons verwerkt in overeenstemming met 
de wettelijke bepalingen die gelden in de landen waarin de website(s) worden onderhouden. 

Informatie van derden, producten en diensten 
De website(s) en e-mail nieuwsbrieven van Stichting Stadstheater De Bond kunnen voorzien 
zijn van (hyper)links naar websites van derden en toegang geven tot onderwerpen, 
producten en diensten van derden. Gelinkte sites worden niet regelmatig beoordeeld, 
gecontroleerd of onderzocht op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid en Stichting 
Stadstheater De Bond is derhalve niet verantwoordelijk, noch aanvaardt Stichting 
Stadstheater De Bond enige aansprakelijkheid voor inhoud, het gebruik of de 
beschikbaarheid, reclame, producten of andere aangelegenheden van websites waar naar 
wordt verwezen. Deze links impliceren geen bevestiging of samenwerking van Stichting 
Stadstheater De Bond. Wij verwijzen u naar het door deze derden bepaalde beleid met 
betrekking tot dataverzameling, privacy en andere zaken voordat u deze gaat gebruiken. 

Inzameling en verwerking van persoonlijke gegevens 
Wanneer u onze website bezoekt, registreert onze web server automatisch de naam van uw 
internetservice-provider, de browser en zijn instellingen, de website van waaruit u ons 
bezoekt, de websites die u momenteel bezoekt en de datum en duur van uw 
bezoek. Stichting Stadstheater De Bond gebruikt “cookies” om de voorkeuren van onze 
bezoekers te volgen en onze websites dienovereenkomstig te optimaliseren. Aanvullende 
persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen als deze vrijwillig door u worden verstrekt, 
bijvoorbeeld in het kader van een registratie, onderzoek of prijsvraag of ter uitvoering van 
een contract. 

Gebruik en openbaarmaking van persoonlijke gegevens en doelspecificatie 
Stichting Stadstheater De Bond gebruikt de door u verstrekte persoonlijke gegevens 
uitsluitend met het oog op het technisch beheer van de websites, klanttevredenheid en 
marktonderzoeken, administratie en marketing, alleen in de mate die voor elk specifiek geval 
noodzakelijk en wettelijk toegestaan is. We zullen uw gegevens alleen bekendmaken aan 
overheidsautoriteiten in gevallen waarin dit wettelijk vereist is. 

Auteursrecht voorbehouden 
Niets uit deze website(s) mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting 
Stadstheater De Bond openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen 
het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, 
elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het 
auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling 
of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het 
overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of 
online) of in een radio- en/of televisie-uitzending.  
 
Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of 
aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van 
of naar deze site.  



Correctie 
Indien er onjuistheden voorkomen in uw gegevens dan kunt u schriftelijk om aanpassing 
daarvan verzoeken. Hiertoe kunt u zich, o.v.v. “wijziging persoonsgegevens” richten tot 
Stichting Stadstheater De Bond, Molenstraat 25, 7573 BJ  Oldenzaal. 

Beveiliging 
Stichting Stadstheater De Bond heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen 
getroffen om de gegevens waarover zij beschikt te beschermen tegen onopzettelijke of 
moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging of tegen inzage door onbevoegden. 

Inschrijving post en e-mailings  
Indien u zich via www.stadstheaterdebond.nl hebt aangemeld om op de hoogte te worden 
gehouden van nieuwtjes en aanbiedingen, worden uw gegevens door Stichting Stadstheater 
De Bond gebruikt conform het artikel ”Gebruik en openbaarmaking van persoonlijke 
gegevens en doelspecificatie” in dit privacy statement. 

 

http://www.stadstheaterdebond.nl/

