Privacy voorwaarde
Wij nemen je privacy serieus en gaan zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Hieronder geven
wij aan hoe wij omgaan met gegevens van prospects, klanten en partners.
Privacyverklaring
Deze privacyverklaring is van toepassing op de Poof! Party website. De gegevens zullen op geen
enkele manier beschikbaar worden gesteld aan derden. Door het gebruik van de Poof! Party website
maak je kenbaar dat je akkoord gaat met de behandeling van gegevens zoals in dit Privacy Statement
beschreven.
Het verzamelen en de veiligheid van persoonsgegevens
Poof! Party verzamelt persoonsgegevens, zoals e-mailadres, naam, werkadres en/of
telefoonnummer. Alle (persoonlijke) gegevens die verzameld worden op de website, via
aanvraagformulieren en op andere manieren, worden vrijwillig verkregen. De verzamelde gegevens
worden opgeslagen in een eigen relatiebeheersysteem. De gegevens zullen op geen enkele manier
beschikbaar worden gesteld aan derden. Ze zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht,
noch op een andere manier openbaar gemaakt.
Informatie over computer hardware en -software wordt automatisch verzameld door Poof! Party.
Deze informatie kan bevatten: uw IP adres, browsertype, domeinnamen, toegangstijd en website
adressen. Deze informatie wordt door Poof! Party gebruikt om te voorzien in algemene statistieken
betreffende het gebruik van de Poof! Party website.
Gebruik persoonsgegevens
Indien er door u toestemming is gegeven uw persoonsgegevens te verzamelen gebruikt Poof! Party
deze om je o.a. via een e-mail nieuwsbrief op de hoogte te houden van:


Belangrijke ontwikkelingen binnen de evenementen van Poof! Party.



Nieuwe producten en diensten van Poof! Party.



Relevante commerciële aanbiedingen van Poof! Party.



De gegevens kunnen ook gebruikt worden voor eigen marktonderzoek.

Wijzigingen verklaring
Poof! Party houdt zich het recht voor om dit privacy beleid aan te passen. De wijzigingen zullen we
op de website doorvoeren en aangeven. Laatste update april 2019.
Contact informatie.
Mocht u gegevens willen wijzigen, of vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons
op.
Poof! Party
Tel: 06 16 19 24 22
contact@poofparty.nl

