PRIVACY STATEMENT CIRQUE DU DATA
Dit is het privacy statement van Cirque du Data (“Privacy Statement”), een initiatief van
Stichting RAUM in samenwerking met CLEVER°FRANKE. In dit Privacy Statement leggen
wij uit hoe RAUM, als verwerkingsverantwoordelijke, omgaat met informatie die wij
verkrijgen in het kader van Cirque du Data waarmee u direct of indirect kan worden
geïdentificeerd (hierna “Persoonsgegevens”) en hoe wij daarbij voldoen aan de
privacywetgeving.
We raden u aan dit Privacy Statement zorgvuldig door te lezen, zodat u op de hoogte bent
van de verwerkingen van uw persoonsgegevens door RAUM.
Contactgegevens:
Stichting RAUM
Berlijnplein 520
3541 CN Utrecht
E: info@raumutrecht.nl
W: raumutrecht.nl
Laatst bijgewerkt: oktober 2019
Overzicht
In dit Privacy Statement worden de volgende vragen beantwoord:
1. Is dit Privacy Statement op u van toepassing?
2. Waarvoor verzamelt RAUM Persoonsgegevens?
3. Wie heeft toegang tot uw Persoonsgegevens?
4. Hoelang verwerkt RAUM uw Persoonsgegevens?
5. Welke maatregelen neemt RAUM om uw Persoonsgegevens te beschermen?
6. Waar bewaart RAUM uw Persoonsgegevens en waarnaar worden ze overgedragen?
7. Welke rechten kunt u uitoefenen met betrekking tot uw Persoonsgegevens?
8. Waar kunt u vragen of klachten indienen?
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1.

Is dit Privacy Statement op u van toepassing?

Dit Privacy Statement is op u van toepassing indien u Cirque du Data bezoekt. Bij Cirque du
Data onderzoekt RAUM, samen met haar partner CLEVER°FRANKE hoe de burger centraal
kan worden gezet in data. Cirque du Data bestaat uit verschillende onderdelen. Bij een
aantal van deze onderdelen wordt aan bezoekers gevraagd hun Persoonsgegevens te delen
als onderdeel van het programma. In het volgende hoofdstuk treft u meer informatie over
de onderdelen waarvoor RAUM u vraagt Persoonsgegevens te delen en voor welk doel deze
Persoonsgegevens worden gebruikt.
Informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens bij uw bezoek aan de website
raumutrecht.nl en/of het bestellen van uw tickets, kunt u hier
https://raumutrecht.nl/info/privacyverklaring/ vinden.
2. Waarvoor verzamelt RAUM Persoonsgegevens?
A.

Data Exposed

Het onderdeel Data Exposed bestaat uit een expositie. Hierbij kunnen bezoekers vrijwillig
open vragen beantwoorden. Afhankelijk van de gegeven antwoorden kunnen deze
Persoonsgegevens bevatten. De antwoorden worden door RAUM gebruikt voor de
Rapportage (zie onderdeel E).
RAUM verwerkt deze Persoonsgegevens op basis van haar gerechtvaardigde belang om de
interactieve expositie aan te bieden.
B.

De Grote Datashow

Tijdens De Grote Datashow zullen verschillende activiteiten plaatsvinden. Bij de aanschaf
van het ticket en/of gedurende de activiteiten wordt informatie van de bezoekers gevraagd
en gebruikt in de show. Daarnaast worden na de show interviews afgenomen. Al de
voornoemde informatie wordt tevens gebruikt voor de Rapportage (zie onderdeel E).
RAUM verwerkt deze Persoonsgegevens op basis van haar gerechtvaardigde belang om de
interactieve show aan te bieden, behoudens voor zover RAUM uw persoonlijke toestemming
vraagt voor het verwerken van uw Persoonsgegevens.

Video- en geluidopnames
Gedurende De Grote Datashow zullen geluidsopnames gemaakt worden. Deze
geluidsopnames worden gebruikt door een sample artiest tijdens de show. De
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geluidsopnames worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden na de
show vernietigd.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat een of meer opvoeringen van De Grote
Datashow wordt gefilmd voor promotionele doeleinden. Indien een show zal worden
gefilmd, wordt dit voorafgaand aan de show kenbaar gemaakt. In Hoofdstuk 7 leest u
hoe u bezwaar kunt maken tegen het gebruik van opnames waarop u te zien bent
voor promotionele doeleinden.
C.

Data Workshop

Bij de Data Workshop wordt gezocht naar het verhaal achter bepaalde data. Hierbij kunnen
bezoekers vrijwillig input leveren voor het achterhalen van de achtergrond van bepaalde
data. Afhankelijk van de gegeven input kan deze Persoonsgegevens bevatten. De input
wordt gebruikt voor de Rapportage (zie onderdeel E).
RAUM verwerkt deze Persoonsgegevens op basis van haar gerechtvaardigde belang om de
interactieve workshop aan te bieden.
D.

Talkshow

Gedurende de Talkshow zullen vragen aan het publiek worden gesteld. De beantwoording
van die vragen zal gedocumenteerd worden en gebruikt worden voor de Rapportage (zie
onderdeel E). Afhankelijk van de gegeven antwoorden kunnen deze Persoonsgegevens
bevatten.
RAUM verwerkt deze Persoonsgegevens op basis van haar gerechtvaardigde belang om de
interactieve Talkshow aan te bieden.
E.

Rapportage

Aan het einde van Cirque du Data zal de daarbij verkregen data, zoals hierboven
aangegeven, worden geanalyseerd om inzichten te krijgen over de vraag ‘‘Wat kunnen data

doen om het leven van burgers makkelijker en beter te maken?’. De conclusies die uit deze
analyses naar voren komen zullen worden gepubliceerd. Daarbij kunnen citaten uit de
verstrekte antwoorden, zonder naamsvermelding, worden opgenomen in de rapportage.
RAUM verwerkt deze Persoonsgegevens op basis van haar gerechtvaardigde belang om
onderzoek te doen naar en te rapporteren over het leefgebied Leidsche Rijn in Utrecht.
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4. Wie heeft toegang tot uw Persoonsgegevens?
RAUM deelt uw Persoonsgegevens met derde partijen in de volgende situaties:
•

Met haar werknemers indien en tot zover noodzakelijk voor de uitvoering van hun
taken.

•

Met haar partner CLEVER°FRANKE en artiesten die onderdeel zijn van Cirque du
Data, indien en tot zover noodzakelijk voor de doeleinden zoals hierboven
omschreven.

•

Met verwerkers, dat wil zeggen partijen die uw Persoonsgegevens namens ons
verwerken. In dergelijke gevallen mogen deze derde partijen uw Persoonsgegevens
alleen gebruiken voor de bovenstaande doeleinden en alleen in overeenstemming
met onze instructies.

•

Indien en voor zover vereist door de wet, een gerechtelijk bevel of een andere
juridische procedure, bijvoorbeeld met wetshandhavingsinstanties of andere
overheidsinstanties om onze wettelijke rechten vast te stellen of uit te oefenen of in
verband met een zakelijke transactie, zoals een afstoting, fusie, consolidatie of
verkoop van activa, of in het onwaarschijnlijke geval van een faillissement.

5. Hoelang bewaart Stichting Raum uw Persoonsgegevens?
We bewaren uw Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doeleinde of de
doeleinden waarvoor we uw Persoonsgegevens verwerken.
Voor de Persoonsgegevens die worden gebruikt ten behoeve van de Rapportage (zie
Hoofdstuk 4, onderdeel E) geldt een bewaartermijn van [vier (4) weken] na publicatie van de
Rapportage. Voor de Persoonsgegevens die uitsluitend voor een ander onderdeel van Cirque
du Data worden gebruikt dan de Rapportage, geldt een bewaartermijn van [twee (2)
weken] na afloop van dat onderdeel.
Na de bewaartermijn verwijderen of anonimiseren we uw Persoonsgegevens, tenzij we
bepaalde Persoonsgegevens van u moeten bewaren voor andere doeleinden. Dit doen we
alleen als we een juridische grondslag hebben voor het bewaren van uw Persoonsgegevens.
In een dergelijk geval zorgen we ervoor dat Persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor
dat andere doeleinde.
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6. Welke maatregelen neemt RAUM om uw Persoonsgegevens te beschermen?
RAUM heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
Persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde
verstrekking of ongeoorloofde toegang, waaronder door ervoor te zorgen dat:

•

Uw Persoonsgegevens zijn beveiligd tegen toegang door onbevoegden;

•

Uw Persoonsgegevens vertrouwelijk blijven;

•

De integriteit en beschikbaarheid van uw Persoonsgegevens blijven behouden;

•

Personeel is opgeleid in de vereisten voor informatiebeveiliging; en

•

Werkelijke of vermoedelijke datalekken worden gemeld overeenkomstig de wet.

7. Waar worden uw Persoonsgegevens verwerkt?
Bij

het

verwerken

van

uw

Persoonsgegevens

voor

sommige

van

de

hierboven

gespecificeerde doeleinden kan het voorkomen dat uw Persoonsgegevens worden
doorgegeven aan organisaties die zich buiten de Europese Economische Ruimte ("EER")
bevinden.

In

dergelijke

situaties

zorgen

wij

voor

passende

waarborgen

die

in

overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming een toereikend
niveau van bescherming bieden voor uw rechten en vrijheden als betrokkene.
Dit doen wij bijvoorbeeld door het sluiten van door de Europese Commissie goedgekeurde
modelcontracten voor gegevensoverdracht, of door uw persoonsgegevens enkel door te
geven aan derden die volgens de Europese Commissie een passend beschermingsniveau
waarborgen, zoals derden die onderdeel uitmaken van het EU-VS Privacy Shield Framework.
Via de hierboven genoemde contactgegevens kunt u indien gewenst een kopie van de
bestaande modelcontracten opvragen.
8. Welke rechten kunt u uitoefenen met betrekking tot uw Persoonsgegevens?
Ten aanzien van de verwerking van uw Persoonsgegevens door RAUM heeft u een aantal
rechten. Hieronder staan deze rechten omschreven. Om uw rechten uit te oefenen kunt u
gebruik maken van de contactgegevens bovenaan dit Privacy Statement.

Inzagerecht
U hebt het recht op een kopie van de Persoonsgegevens die we van u bewaren en op
informatie over hoe we deze gebruiken. We kunnen van u verlangen dat u zich identificeert
voordat wij de vereiste informatie verstrekken.
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Recht op rectificatie
We proberen de informatie die we over u bewaren accuraat en volledig te houden. Als u
echter van mening bent dat dit niet het geval is, heeft u het recht ons te verzoeken
incomplete of onjuiste Persoonsgegevens die wij van u verwerken aan te passen.

Recht op verwijdering
U heeft het recht ons te verzoeken uw Persoonsgegevens te verwijderen, bijvoorbeeld
wanneer de Persoonsgegevens die we hebben verzameld niet meer nodig zijn voor het
oorspronkelijke doel, wanneer Persoonsgegevens zijn verouderd of wanneer u uw
toestemming intrekt. Soms kunnen we uw verzoek niet inwilligen, bijvoorbeeld door
bepaalde wettelijke of regelgevende verplichtingen.

Recht op beperking van verwerking
U heeft het recht ons te verzoeken uw Persoonsgegevens (tijdelijk) niet te verwerken,
bijvoorbeeld wanneer u vermoedt dat de persoonsgegevens die wij bewaren niet
nauwkeurig zijn of wanneer u denkt dat het niet meer nodig is uw Persoonsgegevens te
verwerken.

Recht op gegevensportabiliteit
U heeft het recht ons te verzoeken uw Persoonsgegevens over te dragen aan een derde
partij die u opgeeft. Dit recht kan alleen worden uitgeoefend wanneer u de
Persoonsgegevens zelf aan ons heeft verstrekt, en wanneer wij die gegevens
geautomatiseerd verwerken op basis van uw toestemming of om onze verplichtingen uit
een overeenkomst met u uit te voeren.

Recht op bezwaar
U hebt het recht bezwaar te maken tegen een verwerking die is gebaseerd op onze
gerechtvaardigde belangen. In het geval de verwerking van Persoonsgegevens plaatsvindt
voor marketing doeleinden, heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken. Wanneer u
ons verzoekt het gebruik van uw Persoonsgegevens voor marketing doeleinden te stoppen,
zal RAUM onmiddellijk het gebruik van uw Persoonsgegevens staken.
Voor andere doeleinden, gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen, zullen we uw
Persoonsgegevens niet meer verwerken wanneer u een bezwaar indient, gebaseerd op uw
gronden in verband met uw specifieke situatie, tenzij we een zwaarwegend
gerechtvaardigd belang hebben voor de verwerking. Let op: we kunnen mogelijk bepaalde
diensten niet leveren als we de noodzakelijke Persoonsgegevens niet voor dat doel kunnen
verwerken.
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Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming
U hebt het recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming,
inclusief profilering, waaraan voor u rechtsgevolgen of vergelijkbare aanmerkelijke gevolgen
zijn verbonden. Als u bent onderworpen aan een geautomatiseerd besluit en het niet eens
bent met de uitkomst, kunt u contact opnemen met ons via de bovenstaande
contactgegevens en ons verzoeken het besluit te heroverwegen.

Recht op intrekking van toestemming
We vragen in specifieke gevallen om uw toestemming voor de verwerking van uw
Persoonsgegevens. Wanneer we dat doen, hebt u het recht uw toestemming op elk
moment in te trekken. RAUM zal de verwerking zo spoedig mogelijk na het intrekken van
uw toestemming stopzetten. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de
verwerking voordat de toestemming werd ingetrokken.
9. Waar kunt u vragen of klachten indienen?
Vragen of klachten over de verwerking van uw Persoonsgegevens kunnen worden
ingediend bij RAUM via de contactgegevens bovenaan dit Privacy Statement. U heeft tevens
het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
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