Privacyverklaring (voor het laatst aangepast op 23-05-2019)

‘’Inleiding & bedrijf omschrijving’’
Dit is de privacyverklaring van Easy Showtime Lichtontwerp (hierna “ESL” of “wij”). ESL is in het bezit
van de organisatie Distrito. Distrito is gevestigd in Purmerend aan de Zuiderzeestraat 12. Het Kamer
van Koophandel nummer van Distrito is: 68848447. ESL is de verantwoordelijke voor de verwerking
van persoonsgegevens.
In deze verklaring leggen wij uit wat ons algemene beleid is ten aanzien van het verwerken van
persoonsgegevens. Wij beschrijven welke persoonsgegevens we van jou verwerken, hoe we jouw
privacy waarborgen en welke rechten je hebt.
Deze verklaring heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van klanten via aankopen, een
account, bezoeker van de website en alle overige relaties van ESL.
Easy Showtime Lichtontwerp is de rechterhand voor alle voorstellingen en producties. ESL is er voor
ieder die een makkelijke en goedkope oplossing zoekt voor zijn of haar productie en/of voorstelling.
Wij maken samen met u telefonisch of op afspraak het lichtontwerp op maat. Een standaard ontwerp
is makkelijk aan te schaffen via de website.

‘’Doel gegevens & ontvanger gegevens’’
Aller eerst willen wij vermelden dat wij de privacy van bezoekers en klanten respecteren van de
website www.easyshowtime.nl of www.easyshowtime.com. Wij stellen de veiligheid en
vertrouwelijke persoonsgegevens voorop en gaat daar zorgvuldig mee om. De meeste gegevens die
we van jou verzamelen lever je zelf aan. Om welke gegevens dat gaat is afhankelijke van de
dienstverlening. Het doel van deze gegevens zal gaan om contact, betalingen, e.d.
In bepaalde gevallen kunnen we de gegevens uit ons bestand halen, zodat jij niet steeds opnieuw je
gegevens hoeft aan te leveren.
Wij verwerken je gegevens omdat je gebruik wil maken van onze diensten. Dit kan via veel gangbare
kanalen. Denk hierbij aan website, email, per telefoon, persoonlijk contact e.d.
Wij verzamelen ook jouw persoonsgegevens via de cookies die wij (laten) plaatsen.1
Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden
beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

‘’Binnen ESL (Intern)’’
De informatie kan in enkele gevallen intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de
vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

‘’Ontvangers gegevens’’
Wanneer u een telefonisch bericht, email of andere berichten naar ons verstuurd, is het mogelijk dat
wij die berichten bewaren. Wij kunnen vragen naar uw persoonlijke gegevens voor des betreffende
doeleinden (zie doel gegevens & ontvanger gegevens). De gegevens worden opgeslagen in de
database van Distrito of die van een derde partij. Dit maakt het mogelijk om het contact te
verwerken en uw verzoeken te beantwoorden

‘’Rechten’’
Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij ESL vastgelegd en bewaard
worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met ESL. Je krijgt
dan een overzicht van jouw gegevens.
Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten
rectificeren door ESL.
Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij ESL opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een
andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient ESL al jouw gegevens over te
dragen aan de andere partij.
Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij ESL vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen
van jouw gegevens.
Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat ESL niet
op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

‘’Verplichte gegevens’’
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het
aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om je op de hoogte te
stellen van je aankoop. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan ESL de
betreffende dienst niet aanbieden.

