
PRIVACY VERKLARING DANCING ON THE 
EDGE  
The Dancing on the Edge Privacy Terms & Conditions are in line with the new 2018 EU laws 
on Privacy. Dancing on the Edge is based in The Netherlands and follows Dutch law, 
therefore these Terms & Conditions are written in Dutch. If you have any questions about the 
way we handle personal details, please contact us directly.    

 
Inleiding 

Dancing on the Edge (hierna: “wij” of “DOTE”) verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, 
partners, prospects en andere contactpersonen. Wij doen dit om onze klanten zo goed 
mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In dit privacy statement leggen we uit 
waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken. 

Wie zijn wij? 

Wij zijn Dancing on the Edge: platform voor hedendaagse, vernieuwende (podium)kunsten 
uit (of in samenwerking met) het Midden-Oosten/Noord-Afrika. Dit privacy statement slaat 
op al onze verwerkingen.  

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: Voor- en achternaam, postcode, e-
mailadres, IP-adres, cookie ID. 

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens? 

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

Kaartverkoop en partners 

In onze administratie houden we bij wie kaarten koopt of reserveert voor DOTE 
evenementen. Deze gegevens worden gebruikt om service informatie te kunnen sturen 
rondom de evenementen (kaarten, wijzigingen, aanvullingen) en voor aankondiging als 
dezelfde evenementen weer plaatsvinden. Daarnaast slaan we contactgegevens op van 
iedereen waar we mee samenwerken, van kunstenaars tot partners en bedrijven. 

Nieuwsbrieven en mailings 

Je kan je via onze website aanmelden de nieuwsbrief. Die is soms gepersonaliseerd en soms 
niet. Zodat we zeker weten dat jij het bent die zich aanmeldt, vragen we je je inschrijving te 



bevestigen per mail. Als je geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen, dan kan je je in iedere 
mail uitschrijven. 

 

Verbetering van DOTE dienstverlening 

Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij. 
Bijvoorbeeld klikgedrag op de om te analyseren welke blog-artikelen het meest gelezen 
worden en open- en click-rates om te zien of onze nieuwsbrieven relevant zijn.  

Rechten van betrokkenen 

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo 
goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten!  

• Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou 
verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die 
gegevens verwerken. 

• Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het 
ons dan weten, dan passen we het aan. 

• Vergetelheid: Je kan je de persoonsgegevens die wij van jou hebben laten 
verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of bloklijsten 
bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken. 

• Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist 
verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken. 

• Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar 
indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk 
beëindigen. 

• Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens 
over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even 
contact met ons op. 

Daarnaast kun je ook: 

• Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als je 
toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons 
opnemen. 

• Klacht indienen bij de AP: Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de 
privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover na 25 mei 
2018 ook een klacht indienen bij de AP. 

Bewaartermijnen 

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. 



Links 

Op de websites van DOTE zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van 
organisaties te vinden. DOTE is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen 
persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende 
organisatie lezen. 

Beveiliging 

Alle verbindingen met onze websites verlopen via een beveiligde verbinding (SSL), waardoor 
derden niet kunnen meekijken met het verkeer tussen jou en de DOTE-websites. 

COOKIE STATEMENT 
Wij gebruiken cookies op de websites van DOTE. Dit doen we om onze dienstverlening te 
verbeteren, de websites optimaal te laten functioneren, voor het efficiënt uitvoeren van 
campagnes en voor de doeleinden zoals omschreven in ons privacy statement. Cookies zijn 
kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon 
worden geplaatst. Op de websites kun je toestemming geven voor het plaatsen van de 
cookies. 

Dancing on the Edge Websites 
– www.dancingontheedge.nl 
– www.dancingontheedge.nl/festival 
– http://dancingontheedge.nl/magazine 

Analytics cookies 

Wij maken gebruik van Analytics cookies om het gebruik van de DOTE websites te 
onderzoeken. Op die wijze wordt een permanente cookie op jouw computer of mobiele 
apparaat geplaatst. Daardoor verkrijgen we inzicht in de wijze waarop en hoe vaak onze 
websites worden gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de 
websites worden doorgevoerd. Zodoende zorgen wij ervoor dat de DOTE websites optimaal 
werken. 

DOTE verwerkt anonieme statistieken over bezoeken aan haar website. Dit gebeurt met een 
webanalyse systeem. Onder meer de volgende gegevens worden via cookies in het 
webanalyse systeem opgeslagen: 

• Het IP-adres 
• Technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Safari, 

Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van jouw computerscherm 
• Vanaf welke pagina je op de DOTE website bent gekomen 
• Wanneer en hoe lang je de DOTE website bezoekt of gebruikt 
• Of je gebruik maakt van functionaliteiten van de DOTE Website 



• Welke pagina’s je bezoekt op de DOTE website  

 

Verwijderen 

Je kunt je cookies het makkelijkst verwijderen via je browser. De manier om cookies te 
verwijderen verschilt per browser. Als je hierover vragen hebt kun je contact opnemen via 
info@dancingontheedge.nl.  

 


