Privacy Beleid

Omdat wij u graag beter willen leren kennen zullen we u in sommige gevallen vragen om
persoonlijke gegevens zoals interesses of gewoonten in te vullen. Voor informatie over de
omgang met deze data, bekijk het privacy beleid van ACE Sound & Light.
Veranderingen aan deze gebruikersvoorwaarden
Deze gebruikersovereenkomst is van tijd tot tijd onderhevig aan veranderingen en updates.
Omdat u instemt met deze voorwaarden is het verstandig om regelmatig te kijken of er iets
is veranderd.
Wanneer u ACE Sound & Light blijft bezoeken, gaan we er automatisch van uit dat u instemt
met de nieuwe gebruikersvoorwaarden. We zien u graag weer verschijnen!
W e houden het onder de hoed!
ACE Sound & Light en haar deelnemingen gebruiken alle toegestane en beschikbare
middelen om uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en veilig te bewaren. We doen er
alles aan om de website te beveiligen zodat uw informatie niet openbaar wordt. We
verwerken de gegevens overeenkomstig aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens
(WBP).
In alle gevallen kunnen we u toegang geven tot de informatie die we over u hebben
verzameld. Hiervoor gelden in de meeste gevallen specifieke identificatie-eisen. Op deze
manier voorkomen we ongeautoriseerde toegang en houden we snuffelaars buiten de deur.
In contact blijven
We vinden het altijd fijn om iets van u te horen. U kunt ons altijd bereiken via de contact
pagina. Bezoek de contact pagina voor algemene vragen, service gerelateerde vragen of
wanneer u een boodschap wilt achterlaten.
Voor directe vragen over de ACE Sound & Light website, kunt u ook contact met ons
opnemen. U kunt ook schrijven naar:
ACE Sound & Light
t.a.v. de webmaster
Burgwal 53B
NL - 2011 BB Haarlem
U leren kennen
We verzamelen graag persoonlijke data, zoals e-mail, naam, geboortedatum en andere
informatie wanneer u gebruik maakt van acties of promotiecampagnes. Ook vragen we u
om gegevens wanneer u zichzelf opgeeft voor de nieuwsbrief.

Voor de registratie vragen we u de volgende gegevens:
E-mailadres
Voornaam
Achternaam
Geboortedatum
Land
Graag zouden we tevens van u vernemen uw:
Postcode en Woonplaats
Mobiele telefoonnummer
Geslacht
We gebruiken alleen de persoonlijke data waar u toestemming voor geeft. Wanneer u
zichzelf registreert, stellen we duidelijk:

“We mogen u van tijd-tot-tijd informatie toesturen over onze producten en diensten én
diensten van andere deelnemingen; details van speciale aanbiedingen en promoties; en
ander advertentie materiaal waarvan wij denken dat deze u zal interesseren. Geef
hieronder aan wanneer u hieraan wenst deel te nemen door ja of nee te selecteren.”
Wanneer u persoonlijke gegevens van uzelf wilt updaten, is dat altijd mogelijk. U kunt ons
altijd bereiken via de contact pagina.
W aarom onze interesse?
Er zijn tientallen redenen te verzinnen waarom we u beter willen leren kennen. We zijn
continue bezig om onze diensten en producten te verbeteren. Onderzoek aan de hand van
een ruime database zal helpen om te komen tot betrouwbare resultaten. We zullen deze
database daarom alleen raadplegen voor interne doeleinden.
We verzamelen of behouden geen data als deze niet voldoen aan bovenstaande
voorwaarden. We bewaren data ook niet langer dan noodzakelijk.
Uw gegevens, onze gegevens
Uw persoonlijke informatie wordt niet verstrekt aan derden buiten de deelnemingen van
ACE Sound & Light. Een uitzondering treedt op wanneer dat wettelijk vereist is.
We gebruiken uw persoonlijke gegevens ook als feedback om onze relaties makkelijker te
kunnen analyseren. Statistische informatie over de data kan worden gedeeld of openbaar
worden gemaakt. Daarbij blijven persoonlijke data altijd anoniem.
We zullen nooit onze persoonlijke database met informatie verkopen of verhuren aan
andere organisaties of derden. De database kan alleen intern worden gebruikt om
informatie te analyseren of te onderzoeken.

Het is belangrijk om te weten dat onze website van tijd tot tijd (wisselende) externe
weblinks kan hebben naar andere pagina’s. Deze pagina’s hebben vaak een ander beleid als
het gaat om privacy en/of veiligheid. Wij hebben helaas geen invloed op externe pagina’s en
zijn daarom niet verantwoordelijk voor de informatie die daar afgeven wordt.
Buiten de EU
In sommige landen buiten de Europese Unie zijn de regels omtrent bescherming
persoonsgegevens niet zo beschreven als in de Nederlandse Wet Bescherming
Persoonsgegevens. Mocht het, om welke reden dan ook, noodzakelijk zijn om informatie te
verstrekken aan derden buiten de Europese Unie, zullen we alles in het werk stellen om de
gegevens te delen op basis van de EU richtlijnen Bescherming Persoonsgegevens
(95/46/EC), of elke andere gerelateerde wet die vrijwel dezelfde context kent als Wet
Bescherming Persoonsgegevens. Mocht deze wet niet aanwezig zijn in het land van
herkomst werken we aan een overeenkomst met de eiser om te zorgen voor een adequate
bescherming van uw persoonsgegevens.
Veilig en zeker
Onze website is beveiligd om te voorkomen dat vertrouwelijke persoonsgegevens, in welke
vorm dan ook, van de site worden blootgesteld, gewijzigd of misbruikt.
De ontwikkelingen van het Internet zorgen ervoor dat de beveiliging niet 100%
gegarandeerd kan worden. Daarom zijn we niet verantwoordelijk voor data verlies door
inbraak of falen van het beveiligingssysteem.
We vertrouwen op onze beveiliging, en het is altijd onze prioriteit om problemen ten aanzien
van veiligheid te voorkomen.
Cookies
Op onze website maken we gebruik van ‘cookies’ om meer informatie te verzamelen over
het gebruik van de website. Deze ‘cookies’ zijn kleine stukjes informatie die uw browser
opslaat op de harde schijf van uw computer. Ze sturen informatie naar onze website
wanneer u ons bezoekt. De ‘cookies’ bevatten geen persoonlijke data, maar zorgen ervoor
dat u direct de website ziet aan de hand van uw voorkeuren. Het maakt uw bezoek zogezegd
persoonlijker.
In de toekom st...
Ons privacy beleid kan in de loop der tijd veranderen of wijzigen. Als dat het geval is, wordt
het duidelijk vermeld via de website van ACE Sound & Light. Op deze manier bent u altijd op
de hoogte van de laatste ontwikkelingen, het gebruik en omstandigheden.
Laat het ons weten
Wanneer u vragen, opmerkingen of commentaar hebt over ons privacy beleid, laat het ons
weten!

