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Privacybeleid 

 
Tall Tales Company maakt beeldende circusvoorstellingen waarin objectmanipulatie en acrobatiek 
worden gebruikt om verhalen te vertellen. Tall Tales Company is ook de eigenaar van de Circusstudio 
Rotterdam, waar circusliefhebbers en artiesten in een professionele ruimte kunnen trainen.  
Het is voor ons zeer vanzelfsprekend, dat we zeer zorgvuldig met de gegevens die we verzamelen 
door lidmaatschap omgaan. Wij houden ons in alle gevallen in ieder geval aan de toepasselijke wet- 
en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Mochten er na het lezen van onderstaande vragen zijn, neem dan contact op met 
Tall Tales Company; info@talltales.nl 

Persoonsgegevens 

Tall Tales Company gaat zorgvuldig met je persoonsgegevens om. 
Bij aanvang lidmaatschap van de Circusstudio worden de persoonsgegevens verwerkt door de 
administratie van Tall Tales Company. Waaronder: 
– Je voor- en achternaam 

– Je adresgegevens 

– Je geboortedatum 

– Je e-mailadres 

– Je telefoonnummer 
Deze gegevens zijn alleen inzichtelijk voor medewerkers van Tall Tales Company en Circusstudio 
Rotterdam. Trainers en coaches krijgen alleen naam, telefoonnummers en e-mailadressen.  

Waarom heeft Tall Tales Company deze gegevens nodig heeft  

Wij verwerken je persoonsgegevens om per e-mail of telefonisch contact met je op te kunnen nemen 
als je daarom verzoekt, en/of om je schriftelijk per e-mail te kunnen benaderen om je op de hoogte 
te houden van nieuws rondom Tall Tales Company en Circusstudio, alsmede om inzicht te krijgen in 
de samenstelling van de gebruikers en cursisten van de Circusstudio. 
We verstrekken je persoonsgegevens niet aan derden. 
 
Juridische bewaarplicht en reguliere vervaltermijn 

Voor de financiële bewaarplicht geld een minimumtermijn van 7 jaar. Dit betreft NAW-gegevens en 
financiële betaalgegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is 
voor de verwezenlijking van de hiervoor genoemde doeleinden 
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Internet, website, tracking cookies en meer 

De website van Tall Tales Company maakt gebruik van WordPress. . We verzamelen geen 
bezoekersstatieken gekoppeld aan onze websites.  De privacygevoelige cookies die WordPress 
maakt, zijn op deze website niet van toepassing. U heeft geen account, u logt niet in en mede door 
de privacywetgeving, hebben we de mogelijkheid tot het leveren van commentaar op deze website 
uitgeschakeld. 
 
Nieuwsbrief 

Voor het versturen van nieuwsbrieven maken wij gebruik van Mailchimp. Mailchimp heeft haar 
systemen goed beveiligd en gaat vertrouwelijk om met je gegevens. Mailchimp is gevestigd in de VS 
en door ons is met Mailchimp een modelcontract voor doorgifte afgesloten op basis van artikel 26, 
lid 4 van de Europese richtlijn nr.95/46/EG. Verdere informatie is te vinden in het privacybeleid van 
MailChimp. 

Publicatie en bezwaar maken 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Indien u 
bezwaar wil maken geplaatste publicatie van foto-/videomateriaal of vermelding van naam, kunt u 
een e-mail sturen info@talltales.nl met uw bezwaar en een link naar de betreffende publicatie. 

Wijzigen Privacyverklaring 
 
Tall Tales Company behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. 
Theatergroep Witte Raaf adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er 
veranderingen zijn doorgevoerd. Indien Tall Tales Company wijzigingen aanbrengt, zullen deze 
wijzigingen bekend worden gemaakt op de website en/of via rechtstreekse berichtgeving 

 


