PRIVACYVERKLARING
Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
KvK nummer:
BTW nummer:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

To Get There Media
Moerschans 59 (GEEN bezoekersadres)
3905 XS
Veenendaal
62075608
NL209249481B01
+31 6 51 25 80 20
hello@togettheremedia.nl

Het waarborgen van de privacy van bezoekers en klanten is een belangrijke taak. Daarom beschrijf ik in onze
privacyverklaring welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken. Deze
privacyverklaring is van 29 maart 2018.
Persoonsgegevens die To Get There Media verwerkt
To Get There Media verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat
je de gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die To Get There Media verwerkt:
- Bedrijfsnaam;
- KvK nummer;
- Voor- en achternaam;
- Adresgegevens;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Inloggegevens (bij gebruik van de dienst social media beheer);
- Overige gegevens die actief verstrekt zijn.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst 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 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten 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 toestemming persoonlijke gegevens hebben
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hello@togettheremedia.nl, dan zullen wij
deze informatie verwijderen.
Doeleinde van de verwerkte persoonsgegevens
To Get There Media kan persoonsgegevens over je verwerken doordat je gebuik maakt van onze diensten
en/of deze zelf aan ons hebt verstrekt. Doelen van de gegevensverwerking:
- Uitvoering van een overeenkomst
- Uitvoeren of naleven van wettelijke verplichtingen
- Afhandelen van betaling
- Om contact op te kunnen nemen voor dienstverlening
- Verzenden nieuwsbrief
Duur van de opslag
To Get There Media bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
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Gegevens delen met anderen
To Get There Media deelt geen gegevens met anderen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst of vanwege wettelijke verplichting.
Monitoren websitebezoeken
To Get There Media maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies om bij te houden wie
de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Een
cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van
je computer, tablet of smartphone. Dit is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het
informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die wij, via
cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Tevens
monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze
informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.
Je kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doe je door gebruik te maken van de mogelijkheden van
uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw
browser.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je verwerkte persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar hello@togettheremedia.nl. To Get There Media zal zo
snel mogelijk op je verzoek reageren. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan,
vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto,
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
Beveiliging
To Get There Media 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 hello@togettheremedia.nl.
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