Privacyverklaring
Festunique respecteert de privacy van alle bezoekers en alle gebruikers van haar
website en behandelt alle persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig.
Persoonlijke gegevens
Wanneer je ons contactformulier invult, vragen wij om je naam, emailadres en
telefoonnummer. Deze gegevens zijn daarna in beheer van Festunique. Je
persoonlijke gegevens gebruiken we alleen met jouw toestemming, en alleen om je
goed van dienst te kunnen zijn. Je persoonlijke gegevens zullen wij niet aan derden
bekend maken, verkopen of verhuren.
Wij bewaren je gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de
verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn bedoeld.
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers
die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We
kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders
dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact
met ons op via info@festunique.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten
verwijderen.
Beeldmateriaal
Bij het betreden van het festivalterrein van Festunique ga je automatisch akkoord met
onderstaande regel:
• Iedereen die het festivalterrein betreedt geeft toestemming voor het maken van
video-, foto- en/of geluidsopnamen waar hij/zij mogelijk in of op voor kan
komen. De organisatie kan deze opnames gebruiken voor promotiedoeleinden.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Festunique 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 via info@festunique.nl.
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