Privacyverklaring Bureau Feestbeest
Bureau Feestbeest, gevestigd in Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je
deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens
die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Overige persoonsgegevens die je verstrekt per e-mail, telefonisch of in persoon
De volgende gegevens worden automatisch verzameld door onze website:
- IP-adres
- Locatiegegevens
- Internetbrowser
- Besturingssysteem
- Pagina's die je bezoekt op onze website
- Website die je bezocht direct vóór onze website
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar,
tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een
bezoeker van onze website ouder dan 16 is.
Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Onze dienstverlening zo goed mogelijk uitvoeren
- Contact met je opnemen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je betaling afhandelen
- Je informeren over onze diensten
- Onze belastingaangifte
- Overige wettelijke verplichtingen
Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen
kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens:
Persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt: 7 jaar
Reden: administratieve verplichtingen opgelegd door Belastingdienst
Automatisch door onze website verzamelde gegevens: 1 jaar
Reden: deze bewaartermijn hanteert onze webhoster
Delen van persoonsgegevens met anderen
Wij verkopen je gegevens niet aan anderen. Wij verstrekken deze alleen als dit nodig is voor de
uitvoering van onze dienstverlening, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven
die je gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst, om te
zorgen voor de beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens.
Cookies die wij gebruiken
Wij gebruiken op onze website geen cookies.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ons.
Ook kun je bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een
computerbestand naar jou toe te sturen. We reageren zo snel mogelijk op je verzoek, in ieder
geval binnen vier weken. Je hebt ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens
toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.
Foto's en video-opnames
Wij maken foto's en video-opnames bij feesten en evenementen waar wij onze diensten verlenen.
Een gedeelte daarvan gebruiken wij voor promotiedoeleinden, op onze website, op sociale media
en in andere reclame-uitingen. Mocht je bezwaar hebben tegen het gebruik van een bepaalde foto
of video, neem dan contact met ons op.
Contactgegevens
Bureau Feestbeest
Boerhaavelaan 89
3552 CW UTRECHT
06 - 451 24 194
info@bureaufeestbeest.nl
www.bureaufeestbeest.nl

