Privacy en Erofeestjes:
Erofeestjes geeft alleen besloten feesten waarbij vooraf aanmelden verplicht is. Wij gaan altijd
zorgvuldig om met je gegevens maar vanwege de wetgeving kun je hieronder nu ook lezen wat we
precies met je gegevens doen.
Bij je aanmelding vragen we altijd naar een aantal persoonlijke gegevens.
De gegevens die wij opslaan zijn:
•
•
•
•
•

voornamen (en achternaam indien opgegeven);
e-mailadres;
leeftijd(en);
ingestuurde foto's;
IP adres van de internetverbinding waar de aanmelding is gedaan.

Hoe verwerken wij die gegevens:
Aanmelden gaat via een beveiligde HTTPS verbinding. Dit is tot heden de meest veilige verbinding
om jullie gegevens naar ons te versturen. Je aanmelding wordt binnen 24 uur opgeslagen in een
beveiligde offline omgeving. Alle online gegevens worden binnen 24 uur gewist.
Wat doen wij met deze gegevens:
Je gegevens worden gebruikt om de aanmelding te verwerken en te beantwoorden via email
contact.
Wij delen nooit gegevens met anderen.
Als je hebt aangegeven ook de nieuwsbrief te willen ontvangen dan zetten wij je voornaam en
mailadres in een online database op onze webserver.
Je kunt op elk moment deze gegevens verwijderen door je af te melden voor de nieuwsbrief via
een hyperlink boven- en onderaan elke nieuwsbrief.
Op het moment dat het feest waarvoor je je hebt opgegeven voorbij is dan verwijderen we binnen
zeven dagen na die datum alle opgeslagen gegevens uit de offline database. Voor elk feest waar je
je voor wilt opgeven dien je dus altijd opnieuw je gegevens te verstrekken.
Vragen:
Wil je per direct uit de online of offline database gehaald worden? Stuur dan een email naar
info@erofeestjes.nl met het verzoek je gegevens te verwijderen. Hier geven wij altijd binnen zeven
dagen gehoor aan.
Voor vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking of welke gegevens wij momenteel van je
bewaren (inzagerecht) kun je altijd contact opnemen met mike@erofeestjes.nl.

