Privacy Statement

VerhuurDEALS VOF ("Photobooth DEAL", "wij", "ons") respecteert jouw privacy en
neemt de bescherming van je privacy serieus. Wij zetten ons in om alle
persoonsgegevens die je ons toevertrouwt voor het gebruik van onze
dienstverlening, te beveiligen en met zorg te bewaren.

Deze persoonsgegevens verzamelen en bewaren wij:
● Contactgegevens en gegevens over boekingen en diensten, zoals
(bedrijfs)naam, adres, (mobiele) telefoonnummer, e-mailadres en andere
persoonsgegeven die je vrijwillig aan ons verstrekt als je contact met ons
opneemt of met ons communiceert.
● Accountgegevens, zoals gebruikersnaam en wachtwoord als je een account
bij Photobooth DEAL aanmaakt;
● Transactie en financiële gegevens, zoals facturen, financiële gegevens
noodzakelijk voor facturering.
● Communicatiegegevens, zoals de communicatie tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer via Photobooth DEAL, deelname aan onderzoeken of
communicatie met Photobooth DEAL, bijvoorbeeld als je contact opneemt met
onze klantenservice of ons een vraag stelt, een reactie geeft of een verzoek
indient;
● Beoordelingen en reacties geplaatst door gebruikers van Photobooth DEAL;
● Automatisch verzamelde gegevens, zoals je IP-adres, type browser en
besturingssysteem, applicatieversie en geografische locatie.

Hiervoor worden je persoonsgegevens gebruikt
● Aanbieden van onze diensten we verwerken je persoonsgegevens zodat we
je onze diensten kunnen aanbieden.
● Het verbeteren van onze website en diensten we analyseren informatie
over de wijze waarop je onze website en diensten gebruikt om zo de
gebruikerservaring te verbeteren voor alle websitebezoekers. Deze informatie
bevat zowel onderzoeksdata als statistieken.
● Communicatie we gebruiken je persoonsgegevens om met jou te kunnen
communiceren als je bijvoorbeeld contact opneemt met onze klantenservice,
ons een e-mail stuurt of ons verzoekt om een recht uit te oefenen. We
gebruiken je persoonsgegevens ook om contact met je op te nemen als we je
bijvoorbeeld willen informeren over wijzigingen in onze diensten of algemene
voorwaarden.
● Marketing we gebruiken je persoonsgegevens om je gepersonaliseerde
marketing berichten te sturen met informatie over onze activiteiten, producten
en diensten en promotionele acties die wij relevant voor jou achten, alleen
wanneer je hiervoor expliciet toestemming gegeven hebt.

Met wie worden jouw persoonsgegevens gedeeld
Photobooth DEAL deelt alleen persoonsgegevens met derde partijen die Photobooth
DEAL vertrouwt. Dat zijn onze:
● Verhuurbedrijven we delen je persoonsgegevens met het verhuurbedrijf
waar jij een reservering hebt geplaatst
● Overige dienstverleners we delen je persoonsgegevens met onze
dienstverleners voor zover dat relevant is. Bijvoorbeeld om betalingen te
incasseren, gepersonaliseerde advertenties te tonen, onze diensten te
optimaliseren of data te analyseren;

Hoe zijn jouw persoongegevens beveiligd
Photobooth DEAL heeft fysieke, technische en organisatorische
beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om je persoonsgegevens conform de
AVG te beschermen.
We bewaren je persoonsgegevens zolang we een relatie met je hebben, tenzij er op
basis van de wet een kortere bewaartermijn geldt of de gegevens niet langer
noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Na
beëindiging van onze relatie met jou, zullen we je persoonsgegevens bewaren voor
een periode die ons in staat stelt om:
1. te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, waaronder wettelijke
bewaartermijnen;
2. jouw vragen, verzoeken of klachten te kunnen behandelen;
3. onze administratie te onderhouden voor analyse en/of controledoeleinden.

Hoe je je rechten kunt uitoefenen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, te laten
verwijderen, af te laten schermen, of over te dragen.
Als je gegevens wilt inzien of aanpassen, of andere privacy gerelateerde vragen
hebt kun je contact opnemen met de klantenservice via info@photoboothdeal.nl

Wijzigingen aan dit Privacy Statement
We behouden ons het recht voor dit Privacy Statement te wijzigen. Aan de hieronder
genoemde datum kun je zien wanneer de laatste wijzigingen zijn doorgevoerd. We
raden je aan dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen zodat je op de hoogte
bent van wijzigingen. Als wijzigingen in dit Privacy Statement een wezenlijke impact
hebben op jouw rechten, zullen we redelijke stappen ondernemen om je op de
hoogte te stellen van dergelijke wijzigingen.
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