Wet GDPR. Music Marketing and More 2018
Privacy verklaring:
-

Bedrijfsgegevens:

Music Marketing and More
Gelmswijk 3 9665RR Oude Pekela
Eigenaar: J.G.J. Gras
Mobiel: 06-48794621
Email: info@musicmarketingandmore.nl
Website: www.musicmarketingandmore.nl

-

Doeleinden:

Ik sla gegevens op van bedrijven, stichtingen en particulieren waar ik mee samenwerk om hier
correspondentie mee te hebben. Ook zal er zo nu en dan een email verstuurd worden vanuit mijn
bedrijf met bedrijfsinformatie. Veelal heeft de correspondentie die ik voer te maken met de
beschikbaarheid van artiesten en hun prijzen.
-

Persoonsgegevens:

Persoonsgegevens die ik verwerk zijn:
-

Naam
Adres
Telefoonnummer
Email

-

Recht van toestemming
Als u contact met mij op neemt ga ik er van uit dat ik het recht heb om correspondentie met
u te voeren.

-

Recht van bezwaar: Mocht u bezwaar hebben dat ik uw gegevens opsla op mijn computer
mag u zichzelf afmelden via info@musicmarketingandmore.nl

-

Recht op inzage, aanpassing en verwijdering
Wilt u weten welke gegevens wij van u hebben, neem dan contact op via
info@musicmarketingandmore.nl hier kan u uw gegevens inzien, aanpassen en laten
verwijderen door ons.

-

Beveiligingsmaatregelen
Alle bestanden worden bij ons online bij Artwin, op mijn laptop en op mijn telefoon bewaard.
Alles is pas te zien na invoering van een code. Wij laten onze computers niet onbeheerd
achter.

-

Cookies
Bij onze website maken wij gebruik van Google Analitics. Deze gegevens worden opgeslagen
op de website welke beveiligd is met een wachtwoord en gebruikersnaam.

-

Overig
Mochten er vragen zijn over de naleving van de GDPR mag u altijd contact met ons
opnemen, wij zullen u zo goed mogelijk hierover inlichten. Mochten wij het antwoord op uw
vraag niet weten omdat het allemaal zo nieuw is zullen wij dit voor u uitzoeken. Wij willen
net met uw gegevens omgaan en hier het juiste mee doen.

