
 

 

 

 

 

Privacyverklaring 
 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) 

stelt. Dat betekent onder andere dat wij:  

1. duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via 

deze privacyverklaring;  

2. onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn 

voor legitieme doeleinden;  

3. u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen 

waarin uw toestemming is vereist;  

4. passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook 

eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;  

5. uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te 

corrigeren of te verwijderen.  

 

Psound, sound & Light is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze rivacyverklaring 

leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan 

deze zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gepubliceerd op 25 mei 2018.  

 

Gebruik van persoonsgegevens  

Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen 

persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks 

door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave 

duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.  

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:  

• NAW gegevens  

• Telefoonnummer  

• E-mailadres  

• Gegevens over uw activiteiten op onze website  

• Bankrekeningnummer  

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:  

• Verzenden van onze nieuwsbrief  

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen 

voeren  

• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten  

• De diensten te leveren waar u om vraagt 

• Het afhandelen van uw betaling Wij analyseren uw gedrag op de website om daarmee de 

website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw 

voorkeuren. 

• Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens 

die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.  

  



 

 

 

 

 

 

 

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 

waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wat klantgegevens betreft is dit in Nederland, en dus ook 

bij ons, 7 jaar na het einde van de overeenkomst of na het einde van de relatie.  

 

Verstrekking aan derden  

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en wij verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is 

voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Met DJ’s en bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een 

verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid 

van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

Websites van derden  

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met 

deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of 

veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze 

websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.  

 

Beveiliging  

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, 

verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te 

gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 

misbruik, neem dan contact op via onderstaande gegevens:  

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 

heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 

bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. 

 

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) 

uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:  

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring  

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het 

verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen 

op de hoogte bent.  

 

Psound, Sound & Light  

Spoorlaan 7  

4872 XM Etten-Leur 

 

076-5321226 

info@psound.nl 

www.psound.nl 

 


