Privacy & Cookies
Door gebruik te maken van onze website en/of nieuwsbrieven laat je persoonlijke
gegevens achter aan ons. Hier gaan wij zorgvuldig mee om. In deze
privacyverklaring leggen wij je graag uit welke gegevens wij verzamelen en hoe deze
gebruikt en beschermd worden.
Heb je vragen of opmerkingen? Mail ons op online@tivolivredenburg.nl.

Contactformulieren

Op onze website bieden we een contactformulier aan om contact met ons op te
nemen, voor bijvoorbeeld de aanvraag van een offerte, vragen over onze
evenementenlocatie of voor het geven van feedback. Deze gegevens koppelen we
niet aan andere gegevens die wij verzameld hebben.

Nieuwsbrief

Daarnaast kun je je, wanneer je lid bent van het TivoliVredenburg Fonds of partner
van TivoliVredenburg, aanmelden voor de nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt 4
keer per jaar verstuurd. Hierbij vragen wij naar je naam, bedrijf (optioneel) en emailadres. Je kunt je altijd eenvoudig uitschrijven via een link onderin de
nieuwsbrief.

Cookies

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de
browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies van Google
Analytics. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en kunnen door ons niet
worden gebruikt om websitebezoekers persoonlijk te identificeren. Je kunt je
afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. Hierbij kun je ook alle eerder opgeslagen informatie via de instellingen
van je browser verwijderen.
Wij gebruiken cookies van Google Analytics om websitestatistieken te verzamelen.
Hiermee analyseren wij het surfgedrag van onze websitebezoekers. Met deze
informatie kunnen wij onze website optimaliseren, door bijvoorbeeld de navigatie
door onze website te verbeteren. Lees hier meer over het privacybeleid van Google.
Hieronder een overzicht van de (anonieme) gegevens die wij door middel van
cookies verwerken:
-

Gegevens over jouw activiteiten of navigatie door onze website
Internetbrowser en apparaattype
Locatiegegevens
Conversie
De URL die je naar onze website heeft verwezen

Bijzondere of gevoelige gegevens

Wij wensen geen gegevens te verzamelen van bezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij
hier toestemming voor gegeven is door ouders of een voogd. Het is voor ons moeilijk
om te controleren of een bezoeker daadwerkelijk 16 jaar of ouder is. Wij raden
ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen,
om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder
ouderlijke toestemming.

Hoe lang bewaren wij je gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens zolang je een relatie van ons bent. Dit betekent dat wij
jouw gegevens bewaren totdat je aangeeft niet langer een samenwerking te willen
aangaan met TivoliVredenburg of niet langer lid te willen zijn van het
TivoliVredenburg Fonds.

Delen wij je persoonsgegevens?

Wij verkopen je gegevens niet aan derde partijen. Met bedrijven of organisaties die
jouw gegevens in onze opdracht verwerken of kunnen inzien, hebben wij
verwerkers- en samenwerkingsovereenkomsten gesloten om optimale beveiliging en
vertrouwelijkheid van jouw gegevens te kunnen garanderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt recht om de gegevens die wij van jou hebben verzameld in te zien, te
corrigeren of te verwijderen. Ook heb je het recht om de toestemming voor de
verwerking van deze gegevens in te trekken of hier bezwaar tegen te maken. Als je
een verzoek wilt indienen, kun je ons mailen op online@tivolivredenburg.nl. Om er
zeker van te zijn dat het verzoek ook daadwerkelijk bij jou vandaan komt, vragen wij
je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Wij gaan hier zorgvuldig mee
om, en willen je dan ook verzoeken om je pasfoto, MRZ (de strook met nummers
onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN-nummer zwart te maken. Dit ter
bescherming van je privacy.
Je kunt je gegevens altijd zelf aanpassen binnen onze mailomgeving via de link
onderin onze nieuwsbrieven.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van je gegevens uiterst serieus. Hiervoor hebben wij
passende organisatorische en technische maatregelen genomen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Zo gebruiken
we onder andere antivirus, antimalware en andere software om onze systemen te
beschermen, maken we gestructureerd backups van onze gegevens en houden we
onze software systematisch up-to-date.
---

Wij behouden ons het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Deze wijzigingen
zullen niet in strijd zijn met de eisen die gesteld zijn in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
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