
Wonderfeel Privacyverklaring 

 

1. Algemene bepalingen 

 

1a. Naam en contactgegevens organisatie 

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna “Wonderfeel”) is Stichting 

Wonderfeel, gevestigd te Heuvellaan 33, 1217 JL Hilversum, kvk-nummer: 32143925. 

 

2a. Cookies en tracking systems 

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert de bezoeker de 

gebruikersvoorwaarden. Je accepteert het gebruik van cookies en andere tracking systems. Indien je 

dit gebruik wenst te weigeren, kun je bij Browserchecker lezen welke stappen je moet zetten. 

 

2. Gegevens 

 

2a. Gegevensverzameling 

Door Wonderfeel worden gegevens verzameld op de grondslag toestemming en uitvoering 

overeenkomst. De gegevens worden opgevraagd bij het aanschaffen van tickets voor het festival, het 

aanmelden voor de Nieuwsbrief, en het aanmelden als Vriend van Wonderfeel. Bij het aanschaffen 

van tickets worden de gegevens aan ons verschaft door See Tickets (de ticketprovider waar 

Wonderfeel gebruik van maakt). 

 

2b. Gegevenscategorieën 

De volgende soorten gegevens worden verzameld: voor- en achternaam, adresgegevens, e-

mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, bank- en betaalgegevens, en bestelde tickets. 

 

2c. Gegevensgebruik 

Deze gegevens worden gebruikt voor identificatie, communicatie, financiële overeenkomsten zoals 

gesloten door de bezoeker van de Wonderfeel website en/of ticketshop, en het opstellen van 

demografische statistieken voor Wonderfeel. 

 

2d. Gegevensbeveiliging 

De gegevens zijn slechts toegankelijk door de afdelingen Toegang & Toegankelijkheid (voorheen 

Ticketing & Accreditatie) en Marketing & Communicatie, en worden uitsluitend voor de onder 2c. 

Gegevensgebruik genoemde doeleinden gebruikt. 

 

2e. Bewaartermijn gegevens 

Bezoekersgegevens worden bewaard tot schriftelijke bepaald door de bezoeker, met een maximum 

van tien jaar. 

 

3. Bezoekers 

 

3a. Wijziging persoonsgegevens 

De bezoeker heeft te allen tijde het recht om zijn/haar gegevens in te zien, te wijzigen en te laten 

verwijderen. Hiervoor kan contact opgenomen worden met service@wonderfeel.nl. 

 

3b. Autoriteit Persoonsgegevens 

https://www.browserchecker.nl/cookies-verwijderen
mailto:service@wonderfeel.nl


De bezoeker heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens. 

 

4. Overige bepalingen 

 

4a. Doorgifte aan derden 

De door Wonderfeel verzamelde gegevens worden niet zonder specifieke toestemming van de 

bezoeker doorgegeven aan derden, zowel binnen, als buiten de EU. 

 

4b. Geautomatiseerde besluitvorming 

Wonderfeel maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. 

 

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

