Privacybe le id – ge ldig vanaf 14 fe bruari 2020
We vinden de bes cherming van je privacy uiters t belangrijk. We
willen je zoveel mogelijk informatie geven over wat er met je
pers oons gegevens gebeurt. In dit beleid vind je informatie over
welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, hoe wij
ze bes chermen en hoe je je privacy-rechten kan uitoefenen.

1. Wie verwerkt jouw gegevens?
Illus oir theaterproducties VZW, met maats chappelijke zetel te
Wellen, s mis s ebroeks traat 48, ondernemings nummer
BE0521928195 is de verantwoordelijke voor de verwerking van
je pers oons gegevens zoals die op deze webs ite, via onze apps
of via onze diens ten worden verzameld, hierna "ons bedrijf" of
"wij" genoemd.
Indien je meer informatie wil over dit privacybeleid of voor
klachten in verband met de verwerking van je
pers oons gegevens , kan je contact opnemen
via info@illusoir.be

2. Welke gegevens verzamelen wij?
Wij verzamelen de informatie en gegevens die je ons zelf geeft
wanneer je gebruikmaakt van onze webs ite/apps en onze
diens ten , o.a. wanneer je:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

een gebruikers account aanmaakt;
ons contactformulier invult;
deelneemt aan enquêtes ,weds trijden of producties ;
je ins chrijft op onze nieuws brief;
tickets koopt voor evenementen van ILLUSOIR
THEATERPRODUCTIES VZW;
aankopen doet via de ILLUSOIR THEATERPRODUCTIES
VZW webs hop;
als klant of leverancier een contract met ons afs luit of
een pros pect bent;
als public relation in onze databas e bent opgenomen;
bij ons s olliciteert of een s tage volgt.

In s ommige gevallen gebruiken wij ook bepaalde anonieme
gegevens die op jouw gedrag betrekking hebben die ons worden
doorgegeven door derden, zoals gegevens van Google en
Facebook.
Wij verzamelen ook gegevens die volgen uit het gebruik van
onze producten en diens ten.

Me e r informatie
Wij verzamelen vers chillende types informatie naargelang van
de diens ten waarvan je gebruikmaakt.
•

•

•

•

•

•

•

Wanneer je een gebruikers account aanmaakt of ins chrijft
op onze nieuws brief: wij verzamelen de informatie die je
ons geeft in het ins chrijvings formulier, waaronder je naam,
voornaam, e-mailadres , pos tadres , IP-adres ,
geboortedatum, telefoonnummer, interes s egebieden enz.
Wanneer je ons contactformulier gebruikt: wij verzamelen
de informatie die je ons geeft in het contactformulier,
waaronder je naam, voornaam, aans preking, e -mailadres ,
telefoonnummer enz.
Als je deelneemt aan enquêtes of weds trijden: wij
verzamelen de informatie die je ons meedeelt in de
enquête- of weds trijdformulieren, waaronder jouw naam,
voornaam, ges lacht en emailadres .
Als je je kandidaat s telt om bij ons te werken of deel te
nemen aan een productie verzamelen wij de informatie die
je ons meedeelt (waaronder de informatie in je CV en
motivatiebrief en des gevallend jouw afbeelding en de aan
de betreffende productie s pecifiek verbonden criteria of
gegevens ) met het oog op de evaluatie van je mogelijke
tewerks telling of deelname, om met jou te communiceren
en des gevallend om met jou een overeenkoms t af te
s luiten of om jouw tewerks telling of deelname later
(opnieuw) in overweging te nemen.
Als wij jou e-mails toes turen, kan informatie worden
verzameld over de manier waarop je reageert op dergelijke
e-mails , bijvoorbeeld het aantal keren dat de e-mail wordt
geopend of op de links die erin s taan, wordt geklikt. Dit
bijvoorbeeld om te kijken in hoeverre de boods chap
relevant wordt ervaren en onze diens ten hierop af te
s temmen.
Wanneer je tickets voor evenementen van ILLUSOIR
THEATERPRODUCTIES VZW koopt, verzamelen wij
gegevens zoals naam, voornaam, e-mailadres , pos tadres ,
telefoonnummer, taal, ges lacht,
geboortedatum, betaalgegevens (bv. jouw
bankkaartnummer, rekeningnummer
creditcardnummer),datum van de aankoop, het kanaal via
dewelke tickets werden aangekocht en het aantal
gekochte tickets per event.
Wanneer je onze evenementen bijwoont, kunnen we jouw
gegevens verzamelen via videobewakings camera's . Er
kunnen ook foto’s en opnames gemaakt worden tijdens
een evenement waarop jouw afbeelding te zien is .

•

•

•

•

•

•

Wanneer je toegankelijkheids vereis ten hebt, willen we er
zeker van zijn dat je de bes te ervaring hebt met het
bijwonen van onze evenementen. Om dit te doen, moeten
we gegevens van jouw behoeften (die kunnen inhouden
dat je informatie over jouw gees telijke of lichamelijke
gezondheid vers chaft) verzamelen.
Wanneer je producten op de ILLUSOIR
THEATERPRODUCTIES VZW webs hop koopt, verzamelen
wij gegevens zoals naam, voornaam, e-mailadres ,
pos tadres , telefoonnummer en welke producten je kocht.
Wanneer wij aan pros pectie doen of een contract met jou
als klant of leverancier afs luiten, verzamelen wij gegevens
zoals naam, voornaam, e-mailadres , pos tadres ,
telefoonnummer, btw-nummer, rekeningnummer en functie
binnen het bedrijf.
Wanneer je als public relation in onze databas e bent
opgenomen, verzamelen wij gegevens zoals naam,
voornaam, e-mailadres , pos tadres , telefoonnummer en
gezins s amens telling.
Bij het gebruik van deze webs ite of on ze apps verzamelen
wij gegevens zoals waar, wanneer en via welke brows er en
toes tel deze webs ite wordt geraadpleegd en je
s urfgedrag.
Wanneer onze webs ite gebruikmaakt van de Google- en
Facebookproducten: jouw activiteiten op de webs ite, de
duur van uw verbinding enz., deze gegevens zijn
welis waar anoniem.

3. Hoe en waarom gebruiken wij jouw
gegevens?
We verwerken pers oons gegevens voor divers e doeleinden,
waarbij wij telkens op bas is van de criteria die in de wet worden
voorzien enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om
het beoogde doel te realis eren. Jouw gegevens worden
hoofdzakelijk gebruikt met als doel:
•
•
•

•
•
•

jou producten/diens ten te leveren en die levering te
verbeteren;
jouw bes telling te verwerken en betaling te aanvaarden;
jouw ervaring op onze webs ite, apps en diens ten te
verbeteren en eventuele klachten of vragen in verband
daarmee te behandelen;
jou voordelen aan te bieden;
met jou te communiceren en jou beter te informeren over
onze producten/diens ten;
onze activiteiten te beheren;

•
•
•

•
•
•
•
•

onze marketing- en reclamecampagnes te voeren;
om ges chikte medewerkers of deelnemers en/of publiek
voor onze producties te s electeren;
omdat je zelf wilt dat wij jouw gegevens bewaren,
bijvoorbeeld doordat je je aanmeldt om opgenomen te
worden in ons bes tand om ges electeerd te worden als
medewerker of als deelnemer of publiek bij mogelijke
toekoms tige producties ;
de overeenkoms t die we met jou afges loten hebben uit te
voeren;
voor klanten- en leveranciers beheer (inclus ief facturatie
en opvolging s olvabiliteit);
fraude te voorkomen;
de veiligheid van de webs ite te verzekeren;
s tatis tis che analys es m.b.t. onze klanten uit te voeren.

Me e r informatie
Om jouw pers oons gegevens te verwerken, s teunen wij altijd:
•

•

op de toes temming die je ons hebt gegeven, bijv. door bij
het s urfen op onze webs ite het daartoe bes temde vakje
aan te vinken, door je in te s chrijven op onze nieuws brief,
deel te nemen aan een weds trijd of door ervoor te kiezen
om contact met ons op te nemen m.b.v. het
contactformulier. In dat geval heb je altijd de mogelijkheid
om jouw toes temming voor de toekoms t in te trekken.
op een ander criterium waarin de wet voorziet: bijv. indien
de gegevens verzameling noodzakelijk is voor de uitvoering
van een contract dat we met jou hebben afges loten of als
dit noodzakelijk is met het oog op de naleving van een
wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn. In
bepaalde gevallen kan de verwerking van je gegevens ook
noodzakelijk zijn om je es s entiële belangen te vrijwaren of
om het gerechtvaardigd belang van ons bedrijf te
verwezenlijken.

Wij verzamelen en verwerken jouw gegevens altijd op een
wettelijke manier. Die verwerking heeft de volgende
doels tellingen:
•

•

de door jouw gevraagde diens ten leveren en verbeteren,
bijv. om jou nieuws brieven te kunnen s turen waarvoor je je
hebt inges chreven of om je deelname aan onze
commmerciële acties of weds trijden te kunnen behandelen
of om klachten op te volgen.
jouw ervaring op onze webs ite, apps en overige diens ten
verbeteren, met name door jouw voorkeuren en interes s es

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

te onthouden zodat de inhoud van onze diens ten aan jouw
voorkeuren wordt aangepas t of jou meteen de producten
worden voorges teld die het bes te bij jou pas s en;
je voordelen aanbieden bv. een kortings bon;
met jou communiceren, bijv. om je op de hoogte te s t ellen
van nieuwe diens ten en producten of om je op de hoogte
te houden van eventuele events ;
onze activiteiten beheren, met inbegrip van onze
commerciële en marketings trategie;
onze marketing- en reclamecampagnes voeren;
om ges chikte medewerkers of deelnemers en/of publiek
voor onze producties te s electeren;
omdat je zelf wilt dat wij jouw gegevens bewaren,
bijvoorbeeld doordat je je aanmeldt om opgenomen te
worden in ons bes tand om ges electeerd te worden als
medewerker of deelnemer of publiek bij mogeli jke
toekoms tige producties ;
de overeenkoms t die we met jou afges loten hebben uit te
voeren;
voor klanten- en leveranciers beheer (inclus ief facturatie
en opvolging s olvabiliteit);
fraude voorkomen;
de veiligheid van de webs ite verzekeren;
s tatis tis che analys es m.b.t. onze klanten uitvoeren,
anoniem en met als enige doel om de kwaliteit van onze
diens ten te verbeteren.

4. Minderjarigen
Wij verzamelen enkel gegevens van kinderen jonger dan 13
wanneer wij hiervoor de toes temming van de ouders hebben
gekregen. Als wij niet binnen een redelijke periode toes temming
ontvangen van de ouder of de wettelijke vertegenwoordiger,
zullen wij de contactgegevens van de ouder en andere
pers oonlijke informatie over het kind die verzameld werd om jou
te kunnen contacteren, verwijderen.
Wij letten er op dat de privacy van minderjarigen wordt
bes chermd en moedigen ouders aan om actief betrokken te zijn
bij de online activiteiten van hun kinderen.
Als je als ouder ontdekt hebt dat je kind pers oons gegevens
heeft doorgegeven en je dat niet wil, neem dan contact op met
via info@illusoir.be

5. Hoe en met wie wordt die informatie
gedeeld?
Wij delen jouw gegevens niet met derden, behalve met
diens tverleners die namens ons diens ten verlenen. Verder
zullen wij jouw gegevens niet aan andere derden vers trekken
zonder jouw voorafgaande toes temming, tenzij wij een
gerechtvaardigd belang hebben of daartoe gehouden zijn op
grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uits praak.
Me e r informatie
Wij delen gegevens niet met derden. In geval van overdracht
van de activiteiten van ILLUSOIR THEATERPRODUCTIES VZW
kunnen jouw gegevens echter worden meegedeeld aan derden.
Deze zullen jouw gegevens echter uits luitend gebruiken in
overeens temming met de doelen die in punt 3 hiervoor zijn
uiteengezet.
In bepaalde gevallen kunnen die gegevens worden meegedeeld
aan derden die ons diens ten leveren of die in onze naam en
voor onze rekening diens ten vers trekken. Het kan daarbij gaan
om diens ten voor levering, ICT-providers , mailproviders ,
payment s ervice providers , tus s enpers onen die tickets verkopen
voor onze evenementen en/of de toegangs controle regelen,
cloudproviders of s tatis tiekbeheer. Een beroep doen op
dergelijke diens tverleners en uw gegevens meedelen helpt ons
om onze diens ten te vers trekken en te verbeteren.
Voor de verkoop van tickets voor bepaalde evenementen van
ILLUSOIR THEATERPRODUCTIES VZW kunnen wij beroep doen
op externe partners . Deze partners treden in deze context op
als gezamenlijke verwerkings verantwoordelijke. Voormelde
partijen zullen bij de gezamenlijke verwerking van de
pers oons gegevens zoals opgelijs t in punt 2 de toepas s elijke
wettelijke bepalingen nal even en onder meer over een
rechts grond bes chikken voor de verwerking van
pers oons gegevens . Alle partijen zullen afdoende garanties
bieden met betrekking tot het toepas s en van pas s ende
technis che en organis atoris che maatregelen en de bes cherming
van de rechten van de betrokkenen waarborgen.
Daarnaas t kan het nodig zijn dat we jouw pers oons gegevens in
het kader van een verzoek of klacht naar contractpartners (bv.
leveranciers , licentienemer, ...) moeten doors turen om jouw
vraag te kunnen behandelen.

Wij kunnen ook pers oons gegevens met advertentienetwerken
delen om het mogelijk te maken pas s ende advertenties te tonen.
Bovendien zijn wij verplicht om jouw pers oons gegevens mee te
delen wanneer dit opgelegd wordt bij wet of door een
gerechtelijke uits praak.
We zullen je pers oons gegevens enkel doorgeven indien je
belang of je fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder
doorwegen en je zal daar ook s teeds trans parant over worden
ingelicht (behalve in geval van wettelijke uitzonderingen).
Indien wij in andere s ituaties pers oons gegevens aan derden
zouden doorgeven, dan gebeurt dit waar wettelijk vereis t met
jouw toes temming.
In ieder geval verbinden wij ons ertoe om de vertrouwelijkheid
van jouw gegevens te verzekeren, met name door pas s ende
contracten te s luiten met derden.

6. Hoe kan je jouw gegevens
beheren/krijg je toegang tot jouw
gegevens en kan je ze schrappen?
Je hebt het recht om toegang te krijgen tot jouw gegevens , het
recht om jouw gegevens te corrigeren of te laten corrigeren, het
recht om jouw gegevens te s chrappen, het recht om je te
verzetten tegen de verwerking van je gegevens of tegen
profilering, het recht om de verwerking van je gegevens te
beperken en het recht op overdraagbaarheid van je gegevens .
Me e r informatie
In overeens temming met de toepas s elijke regelgeving heb
je het recht om:
•

•

•

jouw gegevens en de es s entiële informatie m.b.t. de
verwerking (doeleinden van de verwerking, categorieën
van gegevens die worden verwerkt enz.) te raadplegen en
er toegang toe te krijgen;
te vragen om die gegevens te corrigeren of, indien nodig,
te s chrappen, met name wanneer die gegevens niet meer
noodzakelijk zijn met het oog op de doeleinden waarvoor
ze werden verzameld/verwerkt of wanneer je jouw
toes temming intrekt;
je te verzetten tegen de verwerking van de gegevens die
op jou betrekking hebben in bepaalde s pecifieke gevallen,
met inbegrip van verwerking ten behoeve van direct
marketing; in dat geval zullen wij jouw gegevens niet meer

•
•

•

verwerken, tenzij om legitieme en dwingende redenen die
zwaarder wegen dan jouw belangen en rechten en
vrijheden of als de verwerking verband houdt met de
ins telling, uitoefening of onderbouwing van een
rechts vordering;
je te verzetten tegen geautomatis eerde individuele
bes luitvorming, waaronder profilering;
te vragen om de verwerking te beperken, met name
wanneer je de juis theid van de gegevens betwis t,
gedurende een periode die ons de mogelijkheid biedt om
de juis theid van die gegevens te controleren; en
jouw pers oons gegevens te recupereren, bijvoorbeeld om
ze over te dragen aan een andere
verwerkings verantwoordelijke en, indien dit technis ch
mogelijk is , om te verkrijgen dat de gegevens rechts treeks
van de ene verwerkings verantwoordelijke aan de andere
worden overgedragen.

Je kan die rechten uitoefenen door een s chriftelijk verzoek te
s turen, hetzij via e-mail naar de klantendiens t
via info@illusor.be hetzij per pos t naar het adres : ILLUSOIR
THEATERPRODUCTIES VZW, t.a.v. de functionaris voor
gegevens bes cherming, Halfs traat 80, 2627 Schelle. We
reageren zo s nel mogelijk op je verzoek, en in ieder geval
binnen een maand na ontvangs t van je verzoek. Afhankelijk van
de complexiteit van de verzoeken en het aantal verzoeken, kan
die termijn met nog eens twee maanden worden verlengd. Wij
zullen jou in dat geval op de hoogte brengen.
Wij zullen jou alle rechten toekennen waarop je volgens de
toepas s elijke regelgeving recht hebt. In dat verband verwijzen
wij in het bijzonder naar de uitzonderingen op bovenvermelde
rechten die van toepas s ing zijn voor verwerkingen voor
journalis tieke doeleinden en ten behoeve van academis che,
artis tieke of literaire uitdrukkings vormen.
Je kan je rechten gratis uitoefenen tenzij je verzoek kennelijk
ongegrond of buitens porig is , met name vanwege het repetitieve
karakter. In zo’n geval hebben wij het recht en de keuze om je
een redelijke vergoeding aan te rekenen (waarbij rekening
gehouden wordt met de adminis tratieve kos ten om de gevraagde
informatie te vers trekken en met de kos ten die gepaard gaan
met het treffen van de gevraagde maatregelen of te weigeren
gevolg te geven aan je verzoek).
K lachten in geval van s chending van de toepas s elijke Belgis che
regels betreffende de bes cherming van pers oons gegevens

kunnen worden gericht aan de Gegevens bes chermingautoriteit
op het adres contact(at)apd-gba.be.

7. Hoe lang bewaren wij jouw informatie?
Jouw gegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is . De
periode tijdens welke jouw gegevens worden bewaard, zal in
ieder geval nooit langer zijn dan 10 jaar na het einde van de
contractuele relatie. Als we je informatie niet langer hoeven te
gebruiken, en er geen noodzaak is voor ons om die te bewaren
om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen,
verwijderen we de informatie van onze s ys temen, of
anonimis eren wij die zodat wij je niet kunnen identificeren.
Me e r informatie
De verzamelde gegevens worden bewaard zo lang nodig is om
onze diens ten te vers trekken en voor de doeleinden zoals
bes chreven in punt 3 hiervoor. Om de juis te bewaartermijn te
bepalen houden we rekening met de hoeveelheid, de aard en de
gevoeligheid van de pers oons gegevens , de reden waar we ze
voor verwerken en of we die doelen op andere manieren kunnen
bereiken.
Je kunt ons bovendien altijd vragen om je gegevens te
s chrappen. In dit verband verwijzen wij naar punt 6 hiervoor.

8. Zullen jouw gegevens worden
overgedragen buiten de Europese
Economische Ruimte?
Ja, in bepaalde gevallen kunnen jouw gegevens buiten de
Europes e Economis che Ruimte worden overgedragen. Ons
bedrijf neemt echter wel de toepas s elijke bes chermings regels
en -maatregelen in acht.
Me e r informatie
Het is mogelijk dat bepaalde gegevens worden bewaard of
overgedragen buiten de Europes e Economis che Ruimte voor de
doeleinden zoals bes chreven in punt 3 hiervoor. Die overdracht
kan worden uitgevoerd via diens tverleners die buiten het
grondgebied zijn geves tigd zoals die welke worden vermeld in
punt 5 hiervoor of via een s erver die zich buiten dit grondgebied
bevindt. Voor zover pers oons gegevens buiten de Europes e
Economis che Ruimte verwerkt worden, zorgen wij er via
contractuele of andere maatregelen voor dat die gegevens daar
een pas s end bes chermings niveau genieten vergelijkbaar met de

bes cherming die zij in de Europes e Economis che Ruimte zouden
genieten, conform de Europes e regelgeving.

9. Hoe verzekeren wij de veiligheid van
jouw gegevens?
Wij nemen technis che, adminis tratieve en fys ieke maatregelen
om de bes cherming van jouw gegevens tegen eventuele
vernietiging, verlies of wijziging ten volle te garanderen.
Wij maken met name ook gebruik van beveiligde verbindingen
wanneer je ons via deze webs ite pers oons gegevens vers trekt.

10. Links naar andere websites en
content van derde partijen
Onze webs ite bevat mogelijk links naar andere webs ites , die
worden beheerd door andere ondernemingen die niet met ons
bedrijf zijn verbonden. Deze s ites hebben mogelijk een eigen
privacybeleid. We raden je aan ook dit beleid grondig door te
nemen. Wij kunnen niet aans prakelijk worden ges teld voor de
gegevens verwerking door die partijen.
Daarnaas t verzamelt onze webs ite ook gegevens via derde
partijen, zoals Google Analytics . De informatie betreffende de
verwerking van die gegevens maakt geen deel uit van deze
policy. Wij verwijzen in dit verband dan ook naar de relevante
bepalingen van de policy's betreffende de bes cherming van
pers oons gegevens van die derden. Jouw rechten m.b.t. die
gegevens moeten ook bij die derden worden uitgeoefend.

11. Gebruik van cookies
11.1. Standaard ge bruik van cookie s
Wij kunnen gebruik maken van cookies wanneer je onze e-mails
opent en/of onze webs ite bezoekt of apps (hierna s amen “online
diens ten”) gebruikt. Een cookie is een eenvoudig klein
bes tandje dat op jouw computer of mobiel toes tel bewaard
wordt. Cookies kunnen geplaats t worden door de s erver van de
webs ites die je bezoekt of door partners waarmee deze webs ite
s amenwerken. De s erver van een webs ite kan alleen de cookies
lezen die hij zelf geplaats t heeft, hij heeft geen toegang tot
andere informatie die zich op jouw computer of mobiel apparaat
bevindt. Cookies worden op jouw computer of jouw mobiel
apparaat ges tockeerd in de folder van jouw brows er. De inhoud

van een cookie bes taat mees tal uit de naam van de s erver die
de cookie geplaats t heeft, een vervaldatum en een unieke
cijfercode.
Cookies maken de interactie tus s en de bezoeker en de webs ites
over het algemeen gemakkelijker en s neller en helpen de
bezoeker om te navigeren tus s en de vers chillende onderdelen
van een webs ite. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de
inhoud van een webs ite of de publiciteit op de webs ites
relevanter te maken voor de bezoeker en aan te pas s en aan zijn
pers oonlijke s maak en behoeften.

11.2. We lke soorte n cookie s ge bruike n we ?
We gebruiken vers chillende s oorten cookies :
1. Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn onmis baar om onze online diens ten te kunnen
bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen
gebruiken. Deze cookies laten je bijvoorbeeld toe om te
navigeren tus s en de vers chillende onderdelen van de webs ites ,
om formulieren in te vullen, ….. Indien je deze cookies weigert,
zullen bepaalde onderdelen van de webs ites niet of niet
optimaal werken.
2. Functionele cookies
De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van
onze online diens ten vergemakkelijken en aa ngenamer maken
voor de bezoeker en er voor zorgen dat je een meer
gepers onalis eerde s urfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de
cookies die jouw taalvoorkeur onthouden.
3. Performantie-cookies
We gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen
over het gebruik dat bezoekers maken van onze online diens ten
met de bedoeling de inhoud van onze online diens ten te
verbeteren, meer aan te pas s en aan de wens en van de
bezoekers en om het gebruiks gemak van onze online diens ten
te vergroten. Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal
unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke
pagina’s het populairs t zijn. Wij doen hiervoor ook een beroep
op cookies van derden zoals Hotjar en Google
Analytics . Google Analytics zorgt voor het verzamelen van
anonieme gegevens over het gebruik van onze webs ite en het

ops tellen van bezoekers s tatis tieken. Hotjar geef ons inzicht in
welke delen van bepaalde webpagina’s het mees t bekeken
worden. Hierdoor zijn we in s taat de s tructuur en de inhoud te
verbeteren.
4. Cookies voor remarketing en affiliate marketing:
Onze online diens ten gebruiken cookies die op bas is van de
pagina’s die je op deze webs ites bezoekt, bijhoudt voor welke
producten of diens ten je interes s e kan hebben. Aan de hand van
deze cookies die ook geplaats t kunnen worden door partners
waarmee onze online diens ten s amenwerken en met de
hulpmiddelen van het advertentienetwerk van Google (Google
AdWords , het Google Dis play Netwerk en DoubleClick) en
Facebook, kunnen we je op andere webs ites die deel uitmaken
van het advertentienetwerk van Google en Facebook
advertenties tonen voor producten en diens ten waar je mogelijk
interes s e voor hebt. Deze techniek wordt ‘remarketing’
genoemd.
Via publis hers gelinkt aan TradeTracker, gebruiken we ook
affiliate marketing cookies van TradeTracker. Zo kunnen we
nagaan van welke publis hers convers ies op onze webs ite
komen.
Onder cookies worden ook s oortgelijke technologieën vers taan
zoals pixel tags . Deze pixels zien onder andere welke pagina’s
je op onze webs ite bekijkt. Op bas is van die informatie kunnen
wij of onze partners (zoals Proximus ) je vervolgens relevante
advertenties tonen op bijvoorbeeld Facebook en Google.
Hiervoor verwijzen we jou naar de verklaringen die deze partijen
hierover op hun eigen webs ites geven. Houd er rekening mee
dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.
De privacy policy van Google
De privacy policy van Face book
5. Sociale media cookies :
Onze online diens ten kunnen zogenaamde embedded elementen
van derde partijen bevatten. Dit kan gaan om content die bij een
andere partij opges lagen is , maar die op, in of via onze online
diens ten getoond wordt. Verder kan de content op onze
onlinediens ten door middel van buttons via s ocial media
gedeeld worden. Dit kan het voor s ociale media mogelijk maken
om via onze online diens ten cookies te plaats en en via deze
weg gegevens te verzamelen Hiervoor verwijzen wij naar de

verklaringen die deze partijen hierover op hun eigen webs ites
daarover geven: Facebook, Google+/Youtube, LinkednIn en
Twitter. Houd er rekening mee dat deze verklaringen regelmatig
kunnen wijzigen.
6. Pers onalis atie cookies :
Wij kunnen ook gebruik maken van cookies die het mogelijk
maken om meer gerichte aanbevelingen te doen op bas is van
jouw gebruik van onze online diens ten. Daardoor krijg je op
bas is van jouw s urfgedrag op onze online diens ten s ugges ties
voor content en andere informatie. Daarmee hopen we je in
aanraking te laten komen met content en informatie die je
interes s ant vindt en waar je mis s chien niet direct zelf aan had
gedacht. Ook kan content die je al hebt gezien juis t niet als
aanbeveling worden getoond.
7. Onvoorziene cookies :
Door de manier waarop internet en webs ites of applicaties
werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de
cookies die via onze online diens ten door derde partijen worden
geplaats t. Dit is bijvoorbeeld het geval als onze webpagina’s
zogenaamde embedded elementen bevatten: dit zijn teks ten,
documenten, foto’s of filmpjes die bij een andere partij
opges lagen zijn, maar die op, in of via onze online diens ten
getoond worden. Mocht je op onze online diens ten cookies
tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hiervoor niet
genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechts treeks
contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze
plaats ten, wat de reden daarvoor is , wat de levens duur van de
cookie is en op welke manier ze jouw privacy gewaarborgd
hebben

11.3. We ige ring van cookie s
Jij of de gebruikers kunnen het gebruik van cookies in de
brows er van de computer uits chakelen of beperken maar dit zal
een aanzienlijke impact hebben op de functionaliteit en het
gebruiks gemak van de webs ite. Het beheer van cookies voor
remarketing kan je ook
via http://www.youronline choice s.e u regelen.

11.4. Vrijwaring
Voor zover wettelijk is toeges taan, doe je afs tand van elke
vordering jegens Illus oir theaterproducties VZW en partners

betreffende het door jou toegelaten gebruik van cookies zoals
voorzien in punt 11.1 en 11.2.

12. Hoe zal je op de hoogte worden
gebracht van wijzigingen aan dit
privacybeleid?
Je vindt de datum van de laats te wijziging van deze policy
bovenaan dit document.
Me e r informatie
Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd zonder
dat wij jou daarvan op voorhand op de hoogte brengen. Wij
nodigen jou dan ook uit om s teeds de laats te vers ie van dit
beleid te raadplegen op onze webs ite.

13. Hoe kan je contact met ons
opnemen?
Je kan contact met ons opnemen:
•
•

via de klantendiens t via info@illusor.be
per pos t op het adres : ILLUSOIR THEATERPRODUCTIES
VZW vzw, t.a.v. de functionaris voor
gegevens bes cherming, Halfs traat 80, 2627 Schelle.

14. Divers
Op dit privacybeleid is Belgis ch recht van toepas s ing.
Ges chillen met betrekking tot dit beleid vallen onder de
uits luitende bevoegdheid van de hoven en rechtbanken te
Antwerpen.

