Privacy Statement
Silent Disco International B.V. (SDI) neemt de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer van bezoekers van de websites www.silentdisco.international en
www.silentdisco.com zeer serieus. Wij zijn ons bewust van onze
verantwoordelijkheid bij het werken met privacygevoelige informatie en houden
ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bij het uitvoeren
van onze bedrijfsactiviteiten.
De verantwoordelijke voor verwerking van persoonsgebonden gegevens is Silent
Disco International B.V., Tuinstraat 6 1506 VX te ZAANDAM.
Verwerking van persoonsgegevens
Om onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren legt SDI uw gegevens vast
wanneer er informatie of een offerte opgevraagd wordt via de telefoon, via e-mail
of via de website, er een overeenkomst wordt afgesloten of anderszins contact is
met SDI en in het geval u aanvullende gegevens hebt verstrekt.
De gegevens worden gebruikt voor het versturen van mailings en andere
informatievoorziening, voor het kunnen versturen van offertes, voor het kunnen
uitvoeren van verstrekte opdrachten en om te kunnen voldoen aan wettelijke
verplichtingen. Indien u geen informatie en mailings meer wenst te ontvangen
kunt u dit kenbaar maken door een mail te sturen aan
administration@silentdisco.international. We zullen uw gegevens dan direct uit
ons bestand verwijderen.
Beheer, inzage, rectificatie en verwijderen van persoonsgegevens
Gegevens worden met uw instemming door SDI beheerd tot het moment dat u
aangeeft dit niet langer wenselijk te vinden of tot het moment dat SDI het niet
langer nodig acht om de gegevens te bewaren.
Indien u inzage wenst in de geregistreerde gegevens, deze wilt laten rectificeren
of laten verwijderen, kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar
administration@silentdisco.international. We zullen in dat geval zo spoedig
mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst hierop reageren.
De gegevens worden op computers bewaard en beveiligd met daarvoor
gekwalificeerde software.
Klikgedrag
Op de websites van SDI worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze
bezoekers zich identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's.
Het doel hiervan is om de inrichting van de websites te optimaliseren. Ook kunnen
deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten.
Op deze wijze kan SDI haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.
Internetsites van derden
Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door
middel van links met deze internetsite zijn verbonden.
Gebruik van cookies
SDI maakt bij het aanbieden van haar diensten en producten op haar websites
gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de website die
u bezoekt, geplaatst wordt op uw computer of andere apparaten zoals een

telefoon of tablet. Cookies kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt,
bijvoorbeeld om gegevens van bezoekers te onthouden, of om bezoekers over
verschillende websites te volgen. Hierdoor kunnen websites bijvoorbeeld de
gebruikerservaring verbeteren en bepaalde webstatistieken bijhouden, zoals het
aantal bezoekers van de website.
SDI gebruikt cookies voor de hiervoor genoemde redenen op haar websites. We
slaan op verzoek van bezoekers gegevens op zoals een gebruikersnaam, maar
nooit persoonlijke gegevens zoals wachtwoorden of IP-adressen. SDI gebruikt
Google Analytics om gegevens te verzamelen over het gebruik van
www.silentdisco.international deze gegevens zijn anoniem gemaakt, zodat het
gedrag van individuele bezoekers daaruit niet te herleiden is.
U kunt cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen of verwijderen.
Hoe u dit kunt doen leest u op www.cookiesverwijderen.net. Het uitschakelen van
cookies kan echter een minder goede werking van onze websites tot gevolg
hebben.
Derden
De door u verstrekte gegevens worden door ons niet gedeeld met partijen buiten
SDI.
Klachten
Indien u het niet eens bent met de manier waarop SDI omgaat met het beheer
en/of gebruik van persoonsgegevens kunt u hierover een klacht indienen. We
verzoeken u in dat geval een e-mail te sturen aan
administration@silentdisco.international om dit kenbaar te maken. We zullen in
dat geval zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst
reageren.
Een klacht kan eventueel ook rechtstreeks worden ingediend bij de Autoriteit
Persoonsgegevens in Den Haag. Zie voor contactgegevens de website
www.autoriteitspersoonsgegevens.nl.
Wijzigingen
SDI behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy
statement. Veelal is een wijziging een direct gevolg van aanpassing van de
wetgeving of van nieuwe mogelijkheden op onze websites. In verband hiermee
adviseren we u om het privacy statement regelmatig na te lezen, zodat u op de
hoogte bent en blijft van eventuele wijzigingen.
Vragen
Indien u vragen- of opmerkingen heeft over ons privacy statement, dan kunt u
deze richten aan: Silent Disco International B.V. Tuinstraat 6 1506 VX ZAANDAM of
per e-mail aan: administration@silentdisco.international.
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