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TOON vindt jouw privacy belangrijk! Daarom verwerken wij uitsluitend gegevens
die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) ons aanbod en gaan zorgvuldig
om met de informatie die we over jou en jouw gebruik van onze diensten
hebben verzameld. Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doeleinden
ter beschikking aan derden.
Op deze pagina beschrijven wij het privacybeleid dat van toepassing is op het
gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van TOON
Amsterdam. Wij behouden ons het recht voor om dit beleid van tijd tot tijd aan te
passen, mocht dit bijvoorbeeld vanwege wettelijke eisen noodzakelijk zijn. Met
het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande
versies.
Het privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden
verzameld, waarvoor deze gegevens worden gebruikt en met wie en onder welke
voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.
Ook leggen wij uit op welke wijze wij je gegevens opslaan, hoe wij je gegevens
tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door
jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Gegevensverwerking aanmeldformulier en TOONers
Hieronder lees je op welke wijze wij je gegevens verwerken, waar wij deze (laten)
opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens
inzichtelijk zijn.
TOON Amsterdam
Wanneer je je aanmeldt via ons aanmeldformulier op onze website, slaan wij de
gegevens die je daar hebt opgegeven op in onze database. Wanneer jouw werk
niet wordt geselecteerd en je op dat moment geen samenwerking met ons
aangaat, verwijderen wij deze gegevens uit onze database.
Wanneer jouw werk wel wordt geselecteerd en je TOONer (iemand die zijn werk
bij TOON aanbiedt en eventueel verkoopt) wordt, slaan wij de gegevens die je op
het online aanmeldformulier hebt opgegeven op in onze database.
De gegevens zijn alleen voor jou en voor de medewerkers van TOON Amsterdam
zichtbaar. We gebruiken de gegevens uitsluitend om het TOONsheet (de
overeenkomst tussen TOONer en TOON) op te stellen en contact met je te
kunnen onderhouden.
Daarnaast vragen we je als TOONer naar contact en productinformatie voor op
onze website. Deze informatie is te allen tijde te wijzigen middels een bericht
naar post@toon-amsterdam of telefoonnummers 06-28868070 of 06-42011831.
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Hosting
Voor de hosting van ons e-mailverkeer, onze website en versturen van de
nieuwsbrieven maken we gebruik van Gmail, Greenhost en LaPosta. Deze zijn
net als wij gehouden aan strenge privacyregels en hebben passende technische
en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik
van jouw persoonsgegevens te voorkomen. We hebben deze partijen geen
toestemming gegeven om de op ons platform opgeslagen gegevens, waaronder
jouw persoonsgegevens, in te zien.

Voor het verzamelen van gegevens in Google Universal Analytics plaatsen we
javascript tracking code op onze website die informatie naar Google verstuurt
naar servers van Google o.a. in de Verenigde Staten. Lees het Privacybeleid van
Google voor meer informatie. Als u niet opgenomen wenst te worden in onze
Google Analytics statistieken kunt u gebruik maken van de Google Analytics Optout Browser Add-on.

Betalingsverkeer
Voor het betalingsverkeer maken we gebruik van de betaaldienst Mollie en Ideal.
TOON houdt zelf geen bestand met betaalgegevens bij. Op de gegevens die je
bij het betalen invoert is het privacybeleid van Mollie en Ideal van toepassing

Algemeen doel
Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van de samenwerking
tussen TOON en TOONers en het versturen van nieuwsbrieven aan de lezers. Je
gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan administratieve
verplichtingen te voldoen. Deze derde partijen zijn allemaal tot geheimhouding
gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of
wettelijke verplichting.
Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website, worden
uitsluitend verwerkt met het doel onze aanbod verder te verbeteren.
Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kunnen wij op grond van een wettelijke verplichting
worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of
strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn we
gedwongen jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de
mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.
Bewaartermijnen
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Wij bewaren je gegevens zolang je TOONer bij ons bent. Daarnaast bewaren wij
op grond van administratieve verplichtingen de gegevens die je ons hebt
gegeven middels het aanmeldformulier. Dat doen we zelfs als je geen
klantaccount bij ons hebt. We bewaren deze ordergegevens zolang de voor deze
verplichtingen toepasselijke bewaartermijn loopt.
Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heb je als
betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot je persoonsgegevens die door
of namens ons worden verwerkt. Wij leggen de belangrijkste rechten hierna uit,
alsmede hoe je je op deze rechten kunt beroepen. Voor een volledig overzicht
verwijzen we je naar de site van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Om misbruik te voorkomen sturen wij kopieën van jouw gegevens in beginsel
alleen naar jouw bij ons bekende e-mailadres. Als je de gegevens op een ander emailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen is dat altijd mogelijk.
Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens als je van mening bent dat wij je persoonsgegevens op een
manier gebruiken die tegenstrijdig is met de AVG.
Inzagerecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die
betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Stuur je
verzoek per e-mail naar post@toon-amsterdam.nl. Je ontvangt binnen 7 dagen
een reactie. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende
e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers
die deze gegevens onder zich hebben.
Rectificatierecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die
betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen.
Stuur je verzoek per e-mail naar post@toon-amsterdam.nl. Je ontvangt binnen 7
dagen een reactie. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op jouw bij ons
bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
Recht van bezwaar
Je hebt in voorkomende gevallen het recht om bezwaar te maken tegen de
verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van TOON Amsterdam.
Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in
afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond, dan zullen
wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter
beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
Heb je na het lezen van deze pagina nog vragen over ons privacybeleid? Neem
dan contact met ons op via een e-mail naar post@toon-amsterdam.nl.
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Voor het verzamelen van gegevens in Google Universal Analytics plaatsen we
javascript tracking code op onze website die informatie naar Google verstuurt
naar servers van Google o.a. in de Verenigde Staten. Lees het Privacybeleid van
Google voor meer informatie. Als u niet opgenomen wenst te worden in onze
Google Analytics statistieken kunt u gebruik maken van de Google Analytics Optout Browser Add-on.
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