
Privacyverklaring  

Bij BL!NDMAN zijn we ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze 
verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Vanaf 25 mei 2018 volgt ons beleid de nieuwe 
algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) van de Europese Unie. Dit is een geheel van 
Europese regels om de burger te beschermen rond het gebruik van persoonsgegevens. 
 
Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt en/of 
zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we hiermee doen. 
Zo begrijpt u precies hoe wij werken. 
 
PERSOONSGEGEVENS 
 
Via de website en via info@blindman.be kan u zich inschrijven om de digitale nieuwsbrieven te 
ontvangen. Door u te registreren, geeft u ons expliciete toestemming om u op de hoogte te houden 
via het door u gekozen kanaal. U kan zich ten allen tijde weer uitschrijven of uw registratie wijzigen. 
Daarnaast hebt U het recht inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens. BL!NDMAN verwerkt 
en gebruikt deze persoonsgegevens om ons aanbod naar u te communiceren. 
Uw gegevens (dit kan gaan om naam, adres en e-mailadres) worden opgeslagen op een eigen 
beveiligde server en de servers van onze websiteprovider of hun toeleveranciers. 

1. Communicatie 
Wanneer u een e-mail of post naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms 
vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit 
maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. 

2. Marketing 
BL!NDMAN maakt ook gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. We versturen 
geregeld informatie over ons actuele programma via e-nieuwsbrieven (e-mail). U kan zich hiervoor op 
elk moment uitschrijven door middel van de uitschrijflink onderaan elke nieuwsbrief of via 
info@blindman.be 
 

DERDEN 
 
In geval van coproductie van concerten en evenementen kan BL!NDMAN vzw occasioneel 
persoonsgegevens delen met één van haar partners, teneinde haar diensten te kunnen verstrekken 
(bijvoorbeeld voor gezamenlijke communicatie rond een coproductie, concert of evenement). 
 
VRAGEN EN FEEDBACK  
 
We doen er alles aan om aan deze privacyverklaring te voldoen. Indien u toch een onregelmatigheid 
opmerkt, gelieve dan contact op te nemen met info@blindman.be. We gaan ervan uit dat we u op 
de juiste manier kunnen tegemoetkomen. 


