Privacy verklaring "Hurricane" cover/feestband,
gevestigd aan Jekerstraat 15, 6163 KJ Geleen NL.
P. Zegers is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens
zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Onze contactgegevens zijn, telefoon +31-46-4230222 en Email 1234@hurricane.cd
We hebben je persoonsgegevens nodig omdat je gebruik maakt van onze diensten,
deze gegevens heb je zelf aan ons verstrekt.
De persoonsgegevens die wij verwerken zijn voor en achternaam, adresgegevens,
telefoonnummers, Email en IP-adres.
Deze gegevens worden alleen gebruikt om je aanvraag te behandelen,
er worden geen gegevens opgeslagen in een database.
We bewaren je Email niet langer dan noodzakelijk voor een boeking of overeenkomst.
Bij een boeking worden de noodzakelijke gegevens 6 jaar lang op papier opgeslagen.
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.
Onze website gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
We verwerken jouw persoonsgegevens om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is
om de dienstverlening te kunnen uitvoeren, en om je te informeren over een wijzigingen
van onze diensten.
We verstrekken uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering
van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken
tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om je
persoonsgegevens naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of een
bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar 1234@hurricane.cd.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan vragen wij jou een kopie van
je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ,
paspoortnummer en burger servicenummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via 1234@hurricane.cd.

