Stichting Zomerzinnen hecht waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke en herkenbare
gegevens die u aan ons verstrekt. Wij zijn verplicht u te melden hoe wij omgaan met uw gegevens. Hieronder
een simpele uitleg over hoe en wat.
Wat we verzamelen en waarom
Als je een kaart voor ons festival koopt zal je een naam en e-mailadres moeten opgeven. Deze gegevens
hebben we nodig om je de ticket op naam toe te mailen. We verzamelen dus alleen gegevens die we echt nodig
hebben en we gaan altijd vertrouwelijk met jouw gegevens om.
Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet
AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) stelt. Alle informatie wordt veilig opgeslagen. Dit doen we
door technische, veiligheids- en organisatorische maatregelen te nemen.
1. Koop je een ticket online?
Als je tickets koopt via onze website, maak je een ticketaccount aan. We houden van je bij:
+ Voornaam plus achternaam: zodat we je netjes kunnen aanspreken.
+ E-mailadres: zodat we je de e-tickets kunnen toesturen en we je kunnen mailen als er bijvoorbeeld een
evenement wordt geannuleerd.
De volgende gegevens hoef je niet op te geven, maar dat mag wel:
+ Postcode: zodat we weten waar onze bezoekers vandaan komen.
+ Leeftijd: voor statistische (marketing)doeleinden.
Je kunt zelf je gegevens en voorkeuren altijd inzien, aanpassen of je account verwijderen via onze website:
inloggen in je ticketaccount.
2. Bezoek je de website van Zomerzinnen?
Dit gaat natuurlijk over cookies. Bij Zomerzinnen gebruiken we verschillende cookies die ervoor zorgen dat je
bezoek aan onze website(s) prettiger en makkelijker wordt. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je browser
je wachtwoord onthoudt.
Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid.
De data worden niet aan derden verstrekt en voor analyse gebruiken wij alleen geanonimiseerde gegevens.
We hebben jouw toestemming nodig om cookies te plaatsen
We vragen je toestemming wanneer je onze website bezoekt. Door op accepteren te klikken, je bezoek voort te
zetten, te klikken op links of onderdelen, of op enige wijze verder te surfen binnen onze website, geef je via
een actieve handeling (een opt-in) toestemming voor het plaatsen van cookies. Deze cookies passen we toe.
Functionele cookies
Verhogen het gebruikersgemak. Bijvoorbeeld het onthouden van informatie die je invult en het herkennen van
je browserinstellingen om onze website optimaal op je beeldscherm te kunnen weergeven.
Analytische cookies
Houden geanonimiseerd webstatistieken bij. We zien bijvoorbeeld dat een webpagina 100 keer is bekeken,
maar niet door wie. Met deze informatie kunnen we onze website nog beter inrichten.
3. Volg je ons op social media?
Als je ons volgt op social media (Facebook, Instagram en Twitter,) dan gelden de privacy-overeenkomsten van
deze media zelf. Je moet daar inloggen om je instellingen aan te passen.
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