
 
Wat is AVG precies en op wat voor een manier moet je hier rekening mee houden als je onderzoek wil 
doen onder je publiek? Wat mag je wel en niet verzamelen en op welke manier?  
 
Om antwoord te geven op deze en andere vragen die leven in de sector op dit vlak hebben we vanuit 
Rotterdam Festivals een FAQ opgesteld in samenwerking met Jan Baas, jurist gespecialiseerd in 
Privacyrecht en bescherming van persoonsgegevens werkzaam bij La Gro Geelkerken Advocaten*. 
Mocht je aanvullende vragen hebben, laat het ons dan vooral weten via 
onderzoek@rotterdamfestivals.nl.  
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Hoe verwerk je op een correcte manier in je communicatie dat je gegevens gebruikt voor onderzoek bij 
de online verkoop? 

Middels een duidelijke verwijzing naar de online privacyverklaring waarin dit uiteen wordt gezet. Een 
voorbeeld hiervan kun je vinden op onze website.  
 

 
 

https://zakelijk.rotterdamfestivals.nl/onderzoekavg
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/voorbeeldlijst_verwerkers_def.pdf


 

Rotterdam Festivals deelt persoonsgegevens in beginsel niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor één 
van de verwerkingsdoeleinden. In het bijzonder worden persoonsgegevens mede verwerkt door Whooz B.V., 
om de koppeling tussen de bezoekersgegevens en de Whize-database te maken. Whooz B.V. verwerkt de 
gegevens alleen om deze koppeling te maken en statistische gegevens aan ons terug te leveren en gebruikt 
deze gegevens niet voor eigen doeleinden. Gegevens kunnen mede worden gedeeld met door Rotterdam 
Festivals ingeschakelde opdrachtnemers, zoals ICT-dienstverleners. Indien dergelijke opdrachtnemers 
verwerker zijn zoals bedoeld in artikel 4, sub 8 AVG sluit Rotterdam Festivals in alle gevallen een schriftelijke 
verwerkersovereenkomst. 
Gegevens kunnen voorts worden gedeeld met overige derden, indien Rotterdam Festivals hiertoe gehouden 
is op grond van een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel.  

Persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt. De gegenereerde statistische gegevens kunnen wel 
met derden worden gedeeld, bijvoorbeeld in het kader van subsidieverantwoording. Deze statistische 
gegevens zijn niet herleidbaar tot natuurlijke personen en mogen daarom gedeeld worden. Rotterdam 
Festivals deelt in basis geen uitkomsten van individuele instellingen tenzij hier expliciet akkoord voor is 
gegeven door de betrokken partij(en). 

Niet langer dan noodzakelijk is met het oog op het doel waarvoor de persoonsgegevens verzameld worden. 
Hiervoor geldt niet een vaste termijn.  

Als verwerker mag je de gegevens in beginsel niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de uitvoering van 
de overeenkomst met de verwerkingsverantwoordelijke. 

Dit hangt af van de precieze afspraken die deze partijen onderling hebben gemaakt en de doeleinden 
waarvoor beide organisaties de gegevens willen gebruiken. Indien het gezelschap de voorstelling voor eigen 
rekening en risico organiseert en de organisatie die de kaarten aan het publiek levert alleen "kassadiensten" 
levert, is denkbaar dat deze laatste verwerker is en de eerste verwerkingsverantwoordelijke. Indien het 
gezelschap door de zaal wordt ingehuurd en betaald krijgt voor de voorstelling is de zaal primair 
verwerkingsverantwoordelijke en hangt het van de redenen waarvoor het gezelschap de gegevens zou willen 
ontvangen af of deze met het gezelschap kunnen worden gedeeld.  



Informeren is niet voldoende is om de gegevens te kunnen gebruiken voor marketing via bijvoorbeeld 
telefoon of e-mail. Hiervoor is een expliciete toestemming (opt-in) vereist althans. Voor bestaande klanten 
voor vergelijkbare producten of diensten, dient online een opt-out mogelijkheid te worden geboden. In 
fysieke situaties zou de kassamedewerker  de klant dienen te vragen of hij toestemming geeft, of, in het geval 
van een bestaande klant, moeten vragen of deze bezwaar heeft tegen het gebruik van zijn gegevens voor 
marketing via telefoon of e-mail, en het antwoord moeten vastleggen. Daarnaast kan men d.m.v. een 
duidelijke verwijzing naar de privacyverklaring worden geïnformeerd.  

In het kort: niets. Het informeren van betrokkenen over de verwerking van hun persoonsgegevens (middels 
een privacy statement / privacyverklaring of anderszins) is verplicht. Wanneer persoonsgegevens worden 
verwerkt zonder dat aan deze verplichting is voldaan kan de Autoriteit Persoonsgegevens van de overtreder 
eisen dat hij de overtreding binnen een bepaalde termijn ongedaan maakt. Ook kan de Autoriteit 
Persoonsgegevens een dwangsom opleggen of een boete uitschrijven. Bijvoorbeeld wanneer de verwerking 
van persoonsgegevens niet of onjuist is opgenomen in een privacyverklaring. 

Ja, mits een opt-out mogelijkheid is geboden bij het verzamelen van het e-mailadres en gedurende één a 
twee jaar na de laatste aankoop.  

Ja, mits een opt-out mogelijkheid is geboden bij het verzamelen van het e-mailadres en gedurende één a 
twee jaar na de laatste aankoop.  

Binnen het segmentatiemodel van Rotterdam Festivals wordt zo nauwkeurig mogelijk gewerkt met bronnen 
en informatie (onder andere verkregen vanuit onze segmentatie partner Whooz) om betrouwbare uitspraken 
te doen over de Culturele Doelgroepen. Er wordt op huishoudniveau data verzameld, maar in het 
segmentatie proces worden de doelgroepen gegeneraliseerd en is het erna niet meer mogelijk om specifieke 
inschattingen te maken van bijvoorbeeld het exacte inkomen of automerk van een huishouden. Voor verdere 
informatie over segmenteren en AVG verwijzen we graag naar de privacyverklaring van Whooz.  

https://www.whooz.nl/privacy-en-voorwaarden
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2163572/Privacy%20beleid%20Whooz-2019.pdf

