Privacyverklaring
Er worden allerlei persoonsgegevens verzameld tijdens een aanvraag en / of boeking. Die gegevens
worden vertrouwelijk door mij verwerkt en beveiligd opgeslagen volgens de eisen die de Wet
Bescherming Persoonsgegevens hieraan stelt.
Toepassing
 De voorwaarden zijn van toepassing op een overeenkomst tussen DJ Agano (ik) en een
meerderjarige opdrachtgever (u).
Welke persoonsgegevens
 Persoonsgegevens vertellen iets over alle (potentiële) opdrachtgevers. Die deelt u met mij als we
contact hebben. Ik verwerk namen, adressen, telefoonnummers en e-mailadressen.
 Voor alle ZZP'ers gelden wettelijke verplichtingen. Het organiseren van een feest kan, mag en zal
ik alleen doen wanneer ik over bepaalde persoonlijke gegevens van u beschik.
Gebruik persoonsgegevens
 Omdat ik u persoonlijk wil kunnen aanspreken, heb ik natuurlijk uw naam nodig.
 Met uw telefoonnummer en e-mailadres kan ik contact met u opnemen om alle benodigde
informatie met betrekking tot de organisatie en uitvoering van uw feest te kunnen uitwisselen.
 Uw adres heb ik nodig omdat die volgens de wet verplicht moet worden vermeld op de factuur.
 Na afloop van een feest kan ik een openbaar toegankelijk bericht op Facebook publiceren. Uw
anonimiteit staat centraal, daarom gebruik ik hierin alleen de eerste letter van uw naam.
 Waar u niks van merkt: ik analyseer uw gegevens voor statistische doeleinden en om mijn
dienstverlening te optimaliseren.
Inzage en wijzigingen
 Voor vragen over inzage en wijzigingen (of verwijdering) van uw persoonsgegevens kunt u altijd
contact met mij opnemen.
Uitzonderingen
 Soms heb ik uw gegevens nodig voor andere doeleinden: voor het opsturen van muziek,
relatiegeschenken of overeenkomsten, voor een feestbespreking bij u thuis of voor het
uitnodigen van het schrijven van een referentie over mijn dienstverlening.
 Soms deel ik uw gegevens met derden, bijvoorbeeld wanneer u via mij aanvullende
dienstverleners inhuurt zoals DJ's, muzikanten of verhuurbedrijven.
 Soms bewaar ik extra telefoonnummers van medeorganisatoren, contactpersonen,
ceremoniemeesters, locatiemanagers en andere betrokkenen bij uw feest.
 Soms noteer ik overige gegevens van u wanneer er iets in uw leven speelt waar ik rekening mee
moet houden. Want hoe beter ik u leer kennen, hoe makkelijker ik u kan helpen.
 Ook als u er om vraagt, geef ik uw persoonlijke gegevens door. Dit kan gebeuren wanneer u wilt
dat iemand uit mijn netwerk contact met u op neemt.
Veiligheid
 Ik ben zuinig op uw gegevens. Deze bewaar ik zo lang als nodig is tot maximaal 2 jaar na afloop
van het feest. Behalve ikzelf, heeft verder niemand toegang tot uw gegevens. Ik zorg ervoor dat
uw gegevens veilig worden bewaard.
Vragen?
Hopelijk is alles duidelijk. Mocht u het oneens zijn met bepaalde voorwaarden, of ziet u ergens een foutje
staan? Neem dan even contact met mij op via info@djagano.com.
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