Privacyverklarin
Toiny Tune is de artiestennaam en bedrijfsnaam van Toiny Verhage
Deze verklaring is van toepassing op alle door Toiny Verhagen geleverde
producten en diensten.

Toiny Verhagen, gevestigd aan Rozenstraat 192 B2, 1016PA Amsterdam, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring
Persoonsgegevens die wij verwerken
Toiny Verhagen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt
van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en
telefonisc
Ik verwerk geen bijzondere, gevoelige, persoonsgegevens zoals over
gezondheid, strafrechtelijk verleden of ras.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken
Toiny Verhagen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van mijn nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening
uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
– Als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor
de belastingaangifte.
Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of
marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening van
Toiny Tune. Bijvoorbeeld om u via mijn nieuwsbrief te informeren over een
nieuwe activiteit van Toiny Tune. Wilt u niet benaderd worden via onze
nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op
‘uitschrijven’ te klikken
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Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor
ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe
verwantschap bestaat

Geautomatiseerde besluitvorming
Toiny Verhagen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen
besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor
personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.
Toiny Tune gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen
– Mailchimp, emailsysteem. Voor het versturen van emails met informatie
omtrent het workshop aanbod
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Toiny Verhagen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is
om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld
Delen van persoonsgegevens met derden
Toiny Verhagen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze
uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van een
overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Toiny Verhagen blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Toiny Verhagen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een
cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website
wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.
De functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en
dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden
Ik gebruik Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers mijn website
gebruiken. Ik heb een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om
afspraken te maken over de omgang met mijn data. Daarmee is vastgelegd
dat het Google niet is toegestaan de verkregen analytics informatie te
gebruiken voor andere Google diensten
Toiny Verhagen maakt GEEN gebruik van tracking cookies en staat derden
(zoals bijvoorbeeld Facebook, Google YouTube en Twitter) ook niet toe om dit
soort cookies te plaatsen. Je surfgedrag wordt dus niet aan derden
doorgegeven bij het bezoeken van pagina’s op deze site
Van de Youtube video’s op de site is de privacymodus ingeschakeld en er
worden geen cookies geplaatst bij het bezoeken van de pagina
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De social media deelknoppen plaatsen ook geen cookies bij het bezoeken van
de pagina

 


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Toiny Verhagen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als
jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij.

