Privacybeleid Stichting GIST
Dit is het privacybeleid van Stichting GIST, gevestigd te Ouddorp ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder nummer 73842362, hierna te noemen: GIST.
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt
omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit privacybeleid voor u helder en transparant
uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.
Stichting GIST respecteert de privacy van haar klanten en van alle (overige) bezoekers van haar website
ouddorpsbierfestival.nl (hierna: de website) en/of haar evenementen (hierna gezamenlijk: de bezoekers).
Persoonsgegevens vraagt GIST alleen indien en zover dat nodig is. GIST verstrekt persoonsgegevens enkel aan
onze gegevensverwerkers en derden die voor jou diensten leveren. GIST gebruikt persoonsgegevens niet
zonder instemming om bezoekers iets toe te sturen.
GIST draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Persoonlijke gegevens
worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (hierna: AVG).

Toepasselijkheid
In dit privacybeleid wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door GIST en dit
privacybeleid heeft alleen betrekking op het gebruik van persoonsgegevens van bezoekers van de website
en/of de evenementen.
Dit privacybeleid is niet van toepassing op de websites van derden waarnaar GIST op ouddorpsbierfestival.nl en
in haar mailingen een hyperlink aanbiedt. Bezoek voor het privacybeleid van deze derden de betreffende
websites. Indien u zich als minderjarige (personen jonger dan 16 jaar) wenst te registreren dient u hiertoe
expliciete toestemming van uw ouder, voogd, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger te overleggen.

Welke persoonsgegevens gebruikt GIST?
Bij de aanschaf van tickets voor het evenement of andere bestellingen via de website kan de bezoeker (al dan
niet door de verschillende verkooporganisaties) om persoonsgegevens en in het bijzonder om naam, adres, emailadres, leeftijd en telefoonnummer worden gevraagd, welke gegevens GIST (al dan niet van de door GIST
voor het specifieke evenement ingehuurde verkooporganisatie) verkrijgt.
Hetgeen bezoekers aan gegevens opgeven bij betaling, is voor GIST onzichtbaar. Dat wordt afgeschermd door
de betalingsinstantie.

Waar worden persoonsgegevens van bezoekers voor gebruikt?
GIST gebruikt de gegevens in eerste instantie om de overeenkomsten met bezoekers zo goed mogelijk uit te
kunnen voeren en voor de interne administratie.
Meer specifiek kan GIST persoonsgegevens verzamelen en gebruiken:
- ten behoeve van het versturen van de bij GIST gekochte tickets en/of producten aan de juiste persoon;
- om bezoekers, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief van GIST, te (laten) informeren over wijzigingen met
betrekking tot tickets en/of over door GIST georganiseerde evenementen;
- om bezoekers te informeren over toekomstige events, producten of diensten;
- ten behoeve van het enquêteren van de bezoekers na afloop van evenementen om de dienstverlening
van de evenementen te verbeteren;
- voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen en voor het verzekeren van de
veiligheid tijdens evenementen.
De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven en bij
voorbeeld ook niet voor geautomatiseerde besluitvorming (zoals profilering). GIST verstuurt (mogelijk)
nieuwsbrieven per e-mail. Bezoekers kunnen GIST via het e-mailadres info@stichtinggist.nl schriftelijk
verzoeken om niet meer op de hoogte gehouden te worden.
Eventuele back-ups van de opgeslagen gegevens die gemaakt worden door GIST ten behoeve van het optimaal
functioneren van de systemen, worden uitsluitend gebruikt voor het herstellen van de systemen bij een
storing.

Privacybeleid Stichting GIST
Zonder uw toestemming verstrekt GIST uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de
uitvoering van de Overeenkomst die GIST met u heeft, tenzij GIST wettelijk verplicht is om uw
persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een
onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en
zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst
hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de
beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden
indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Cookies
GIST behoudt zich het recht voor om, net als de meeste websites, informatie te vergaren door gebruik te
maken van zogenaamde “cookies” om het navigeren in de website te vergemakkelijken. Cookies zijn kleine
stukjes informatie (bestandjes) die een website op een computer achterlaat. De website instrueert de
webbrowser waarmee de website bekeken wordt (bijvoorbeeld Safari of Chrome) om deze cookies op de
computer op te slaan. Via de instellingen van de webbrowser kunnen cookies worden uitgezet.

Sociale netwerken
Op de website staan knoppen die zijn gekoppeld aan sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Via de
knoppen kunnen de betreffende sociale netwerken cookies plaatsen. De betreffende sociale netwerken zijn
verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden gebruikt.
Hiervoor zijn privacyverklaringen van de betreffende sociale netwerken van toepassing.

Bewaartermijn
GIST bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en
in ieder geval niet langer dan twee (2) jaar nadat de betreffende bezoeker voor het laatst toegangsbewijzen
voor een evenement van GIST heeft aangeschaft, behoudens voor zover een langere bewaartermijn
noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Beveiliging persoonsgegevens
GIST treft passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen
verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de
noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens
afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Inzage en correctie en intrekking toestemming
Bezoekers kunnen GIST via het e-mailadres info@stichtinggist.nl schriftelijk verzoeken om inzage in, correctie
en/of verwijdering van diens persoonsgegevens of een gegeven toestemming in te trekken. Op schriftelijk
verzoek zullen eventuele correcties worden verwerkt. De bezoeker dient er voor te zorgen dat GIST over de
juiste persoonsgegevens beschikt. GIST zal persoonsgegevens van bezoekers niet doorgeven buiten de
Europese Unie.
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens.
Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met
de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
GIST behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. De bezoekers worden
geadviseerd om met regelmaat het privacybeleid te bestuderen ten aanzien van wijzigingen. Als die wijzigingen
wezenlijk zijn, zal GIST de bezoekers hiervan duidelijk op de hoogte brengen.
Als stichting zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het
doornemen van het privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te
nemen, kan dit via de contactgegevens op onze website of via info@stichtinggist.nl.

