
 

 

Privacyverklaring Vrienden van Cactus Live 
 
 
 
 
Wat doen we met jouw gegevens? 
Vanaf 25 mei 2018 is er een nieuwe wet die je rechten en privacy waarborgt en die ons als verwerker van 
gegevens tot een aantal dingen verplicht.  
 
Hieronder een overzicht van wat we van je verzamelen en waar we jouw gegevens voor gebruiken. Ook kan 
je lezen wat je zou kunnen doen om bepaalde gegevens niet te verstrekken. 
 
Gegevens die je zelf verstrekt 
1. Aanmelden als vriend 
Door het invullen van het formulier op de website of in Muziekcafé de Cactus meld je je aan als vriend. We 
vragen om je naam, adres- en e-mailgegevens. Deze gegevens gebruiken we voor de nieuwsbrief.  
2. Online kaarten voor evenementen van Vrienden van Cactus Live koop je bij Stager via www.decactus.nl. 
Stager verzamelt voor de juiste afwikkeling van je bestelling jouw NAW-gegevens, e-mailadres, land en 
telefoonnummer. Wij ontvangen dezelfde gegevens van Stager om je bijvoorbeeld op de hoogte te houden 
van wijzigingen van concerten. Deze gegevens gebruiken we dus niet om je te attenderen op overig 
programma, daar moeten we apart toestemming voor hebben van je. In sommige gevallen kan je wel een 
mail verwachten met algemene informatie over de middag/avond waarvoor je een kaart hebt gekocht. 
Denk hierbij aan praktische informatie zoals eventuele wijzigingen in het programma.  
 
Nieuwsbrief 
Als vriend krijg je automatisch onze nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief staat alleen informatie over de 
evenementen die door Vrienden van Cactus Live zijn georganiseerd.  
De gegevens waar we fysiek toegang tot hebben zijn op ieder moment door jou op te vragen of in te zien.  
 
Website 
Onze website bevat links naar andere websites, van partners en van artiesten. Vrienden van Cactus Live 
heeft geen invloed op de inhoud van websites van derden. 
 
In Muziekcafé de Cactus 
We vinden het belangrijk dat je je welkom en prettig voelt tijdens het bezoeken van de concerten. Er lopen 
soms fotografen rond die een sfeerverslag van een concert maken. Dan kan het voorkomen dat je op een 
foto komt te staan die vervolgens bijvoorbeeld op onze site of op Facebook komt te staan. Kom je een foto 
van jezelf tegen die je liever niet ziet? Stuur ons een berichtje, dan zorgen we dat de foto verwijderd of 
bewerkt wordt. 
  
Aanvaarding 
Met het gebruik van deze website en het (online) aanschaffen van kaarten geef je te kennen dat je instemt 
met de daarop van toepassing zijnde punten uit deze privacyverklaring van Vrienden van Cactus Live. Op 
onze tickets zijn de Algemene Voorwaarden van Stager van toepassing. 
 
Mocht je nog overige vragen hebben of is er iets niet duidelijk neem dan vooral contact met ons op. We 
willen dat je je prettig voelt bij Vrienden van Cactus Live en Muziekcafé de Cactus. Maar ook op onze online 
platformen. Bij vragen kan je het beste even bellen naar 074-2426259 of een mail sturen naar 
info@vriendenvancactuslive.nl. 
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