Inleiding.

Privacy verklaring VOF FIX Entertainment

In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden
verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan.
Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens
opgeslagen worden. Daarnaast vind u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en
hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door
bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.
1. Bedrijfsomschrijving.
Op dit moment leest u de Privacy verklaring van FIX Entertainment uit Laren. Vanuit deze
bedrijfsnaam organiseren wij het evenement Het Grote Sinterklaasfeest in de Klaas Bout Hal in
Laren. Een jaarlijks terugkerend evenement met, naast Sinterklaas, een hoop bekende artiesten
van televisie.
Tickets voor dit evenement zijn alleen online verkrijgbaar en daar hebben we een aantal gegevens
van u voor nodig. In dit document leest u daar alles over.
2. Doel gegevens.
Uw naam en email adres zijn van belang, het ticket komt op naam te staan en wordt verzonden
naar uw email adres. Het is dus van belang dat u het juiste email adres invult.
De overige gegevens gebruiken we om een zo helder mogelijk beeld te kunnen schetsen waar
onze gasten vandaan komen en waar zij ons gevonden hebben. Dit gebruiken wij om onze
marketing strategie zo goed mogelijk uit te zetten.
3. Wie ontvangen mijn gegevens?
Dat is uiteraard FIX Entertainment. Daarnaast werken wij samen met Eventix, zij beheren voor ons
het ticketsysteem. De ticketshop van Eventix voldoet volledig aan de GDPR. (eventix.nl)
4. Opslag periode.
Wij gebruiken uw gegevens voor een jaar. Uw email adres gebruiken wij om u het jaar erop op de
hoogte te stellen dat Het Grote Sinterklaasfeest weer gaat plaatsvinden. Na een jaar word uw
email adres niet meer gebruikt en worden de email adressen verwijderd.
5. Jouw rechten.
Recht op inzage:
Je hebt ten alle tijden inzicht in jou gegevens en kunt deze ten alle tijden bij ons
opvragen.
Recht op rectificatie/wissen van gegevens:
Heeft u per ongeluk uw gegevens fout doorgegeven? Of wilt u een gedeelte laten
wissen? Dan passen we dit uiteraard aan wanneer u daar om vraagt.
Recht op het indienen van een klacht:
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als
u vindt dat FIX Entertainment niet op de juiste manier omgaat met uw gegevens
dan kan dat via deze link.
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6. Verplichte gegevens.
Wij vragen bewust niet veel informatie van u. Want wat hebben we aan uw adres gegevens als de
e-tickets via email adres worden gestuurd? Het emailadres is voor ons van belang, met name voor
het versturen van de e-tickets en de praktische informatie vlak voor het evenement. (parkeren,
route etc.)
Bij het kopen van een ticket vragen wij het volgende:
Naam:
Uw tickets staan op naam, daarom vragen wij uw naam zodat de tickets via mail
naar u kunnen worden verzonden.
Email adres:
Naar dit adres worden de e-tickets verstuurd, het is dus van belang dat het juiste
email adres is ingevuld.
Woonplaats:
We willen graag weten uit welke woonplaats men komt, zodat kunnen wij nagaan of
onze marketing strategie voor de betreﬀende woonplaats werkt.
Hoe heeft u ons gevonden:
We vinden het interessant om te weten hoe mensen ons evenement kennen, is dit
via Facebook? Kranten? Via via? Op die manier weten wij hoe we onze marketing
strategie kunnen aanpassen.
7. Foto’s en video’s.
Tijdens het evenement op zondag 25 november 2018 worden er foto’s en video’s gemaakt. Deze
foto’s en video’s gebruiken delen wij via sociale media tijdens en in de week na het evenement.
Wilt u tijdens het evenement niet in beeld? Geef dit aan bij onze vrijwilligers ’Staﬀ van sinterklaas.’
8. Beveiliging.
Wij werken samen met Eventix, wanneer u een kaartje koopt dan koopt u dit via Eventix, zij
beheren daarbij ook uw gegevens. Door in te loggen op de server van Eventix kunnen wij uw
gegevens inzien en de voortgang van de kaartverkoop in de gaten houden. Wij zullen uw
gegevens 1 malig van de server van Eventix exporteren zodat wij alle praktische informatie voor
Het Grote Sinterklaasfeest een week van te voren naar u kunnen mailen. De gegevens worden
opgeslagen op een beveiligde computer.
Heb je na dit lezen toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande
contactgegevens.
FIX Entertainment
Van Erven Dorenspark 5
1252 AL Laren
info@fixentertainment.nl / 0653991570
www.fixentertainment.nl
KVK nummer: 53707842
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