
Privacy verklaring Foppers in Concert 
Foppers in Concert is onder andere verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals 

weergegeven in onderstaande Privacyverklaring.   

   

Persoonsgegevens die door Foppers in Concert verwerkt worden 
Foppers in Concert verwerkt uw persoonsgegevens als u een aanvraag doet, een boeking plaatst, op het 

gastenboek een bericht achterlaat of een recensie schrijft bij een van onze acts en/of artiesten. Onderstaande 

gegevens kunnen worden opgeslagen. 

(Bedrijfs)Naam, Contactpersoon, Adres, E-mail, Telefoonnummer(s) en IP-adres  

   

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Foppers in Concert uw 

persoonsgegevens  
Foppers in Concert verwerkt uw persoonsgegevens bij het opmaken van offertes en/of contracten. Als u een 

review/recensie of gastenboekbericht heeft geplaatst worden uw gegevens (naam en woonplaats) getoond bij 

de door u geplaatste review/recensie of het gastenboek bericht. Slechts enkele malen per jaar versturen wij een 

mailing naar onze klanten, deze mailing is altijd voorzien van een AFMELD-link, deze kunt u gebruiken als u in 

het vervolg geen mailing meer wenst te ontvangen 

     

Hoe lang bewaart Foppers in Concert uw persoonsgegevens 
Foppers in Concert bewaart uw persoonsgegevens voor onbepaalde tijd. Met een minimale duur van 3 jaar. 

Wenst u dat uw persoonsgegevens na deze periode verwijderd worden, kunt u dat per e-mail kenbaar maken 

via info@foppersinconcert.nl o.v.v. Verwijder mijn persoonsgegevens    

   

Delen van persoonsgegevens met derden 
Foppers in Concert  verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor 

de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

   

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Foppers in Concert op haar website 

gebruikt 
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw 

computer, tablet of smartphone. Foppers in Concert  gebruikt geen technische en functionele cookies en/of 

tracking cookies die inbreuk maken op uw privacy.  Opgelagen IP-adressen worden gebruikt om bij misbruik te 

kunnen achterhalen wie het misbruik heeft gepleegd. 

   

 

 



 

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u 

het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen 

de verwerking van uw persoonsgegevens door Foppers in Concert.  

 

U heeft daarbij tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt 

indienen om uw persoonsgegevens waar wij over beschikken in een computerbestand naar u, of een andere 

door u genoemde organisatie te sturen.  

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of 

verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar 

info@foppersinconcert.nl.  

 

Foppers in Concert  wil u er tevens op wijzen dat u, wanneer u vermoed dat uw gegevens onterecht ge- dan wel 

misbruikt zijn, de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Te weten: de 

Autoriteit Persoonsgegevens. Via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl  

   

Hoe Foppers in Concert de beveiliging van uw persoonsgegevens waarborgt 
Foppers in Concert neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan 

contact op met een van de medewerkers van Foppers in Concert via e-mailadres: info@foppersinconcert.nl.   

 

Heeft u vragen over ons privacybeleid? 
Indien u nog andere vragen heeft over ons privacybeleid en hoe wij met u gegevens omgaan, dan kunt u uw 

vragen stellen per mail: info@foppersinconcert.nl. Wenst u schriftelijk uw vragen te stellen, dan kan dat naar: 

Foppers in Concert, Midslandstraat 116, 5045 DL, Tilburg.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgemaakt te Tilburg dd. 25 mei 2018 

 

  


