Privacyverklaring & cookies
Verklaring inzake gegevensbescherming en toestemming voor het gebruik van gegevens bij de firma
Revolution Event Support NV.
Gegevensbescherming is een kwestie van vertrouwen en uw vertrouwen is belangrijk voor ons.
Opdat u zich bij het bezoek aan onze websites veilig voelt, houden wij ons bij de verwerking van uw
persoonsgerelateerde gegevens streng aan de wettelijke voorschriften en willen wij u hier
informeren over het registreren en gebruiken van gegevens door ons.
Hieronder wordt aan u uitgelegd welke gegevens van u op onze website geregistreerd worden, op
welke wijze wij deze gegevens verwerken en gebruiken en met wie u daarover contact kunt
opnemen voor vragen.

A. Verantwoordelijke instantie en rechten van de betrokkene
Verantwoordelijke instantie voor het registreren, verwerken en gebruiken van uw
persoonsgerelateerde gegevens in de zin van de Wet op de Privacybescherming is Revolution Event
Support NV en is als verantwoordelijke instantie via onderstaande contactgegevens bereikbaar:
* Postadres: Koeybleuken 16 te 2300 Turnhout
* Mailadres: bart.faut@revolutioneventsupport.be
U kunt op ieder willekeurig moment kosteloos informatie over uw bij ons opgeslagen gegevens
ontvangen, en uw recht op correctie, blokkering of verwijdering van uw gegevens laten gelden.
Neem hiervoor contact op met bovengenoemde contactgegevens. Indien u bezwaar wilt
aantekenen tegen de registratie, verwerking of het gebruik van uw gegevens door Revolution Event
Support NV volgens deze bepalingen inzake gegevensbescherming in hun geheel of voor bepaalde
maatregelen, kunt u uw bezwaar per e-mail of brief ook opsturen naar bovengenoemde
contactgegevens.

B. Registratie, verwerking en gebruik van persoonsgerelateerde gegevens
Persoonsgerelateerde gegevens zijn gegevens over zakelijke en/of persoonlijke omstandigheden
van een bepaalde of te bepalen natuurlijke persoon. Hieronder vallen bijvoorbeeld uw naam, uw
telefoonnummer, uw adres evenals alle bestandsgegevens die u ons bij een offerte aanvraag,
inschrijving op de nieuwbrief of opmaak van een contract meedeelt.

C. Offerte aanvraag
Onderstaande gegevens dienen bij aanvraag van een offerte verplicht aangegeven te worden:
* Uw e-mailadres
* Uw telefoonnummer
* Uw voornaam
* Uw achternaam
Door middel van deze gegevens kan Revolution Event Support NV u contacteren omtrent uw
aanvraag. Deze gegevens worden enkel door de medewerkers van Revolution Event Support NV
bekeken en behandeld.
Wanneer u uw aanvraag verzend via de 'verzend'-knop gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden
zoals omschreven op deze pagina.

D. Opmaak van contract

Wanneer u er voor kiest om een samenwerking met Revolution Event Support NV aan te gaan en
gebruik te maken van onze diensten, dient er een contract opgesteld te worden tussen Revolution
Event Support NV en u als contractant met uw correcte gegevens.
Onderstaande gegevens dienen bij opmaak van een contract aangegeven te worden:
* Uw e-mailadres
* Uw voornaam
* Uw achternaam
* Uw klantennaam (vereniging/bedrijf/naam)
* Uw telefoonnummer (vaste-lijn of gsm)
* Uw facturatieadres
* Uw BTW-nummer (indien van toepassing)
* Datum waarop het event dient door te gaan
* Timing van uw event
* Adres waar uw event dient door te gaan
Door middel van deze gegevens kan Revolution Event Support NV het contract opmaken
en verzenden naar uw e-mailadres. Deze gegevens worden enkel door de medewerkers van
Revolution Event Support NV bekeken en behandeld.

E. Registratie, verwerking en gebruik van uw persoonsgerelateerde gegevens
Wij registreren en verwerken uw gegevens en slaan deze op voor de gehele afwikkeling van uw
boeking. Uw persoonsgerelateerde gegevens worden alleen aan derden doorgegeven, voor zover
dit wettelijk is toegestaan, indien u vooraf uw toestemming hebt gegeven. In het kader van de
afwikkeling van uw event ontvangen bijvoorbeeld de door ons ingezette dienstverleners (zoals bijv.
Tour- of roadmanagers, techniekers, artiesten & boekingskantoren) de noodzakelijke gegevens. De
zo doorgegeven gegevens mogen door onze dienstverleners alleen worden gebruikt om hun taak te
vervullen. Na het vervullen van hun taak worden uw gegevens niet meer gebruikt door de
dienstverleners.

F. Privacywetgeving
Indien u meer informatie wenst over de privacywetgeving of GDPR verwijzen we u graag door naar
de juiste websites.

G. Cookies
Tijdens een bezoek aan onze site, kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst
worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de
terugkerende bezoeker.
De mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere
websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u
een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt, of dat u de cookies nadien
van uw harde schijf verwijdert.
De meeste browsers accepteren standaard cookies, maar meestal is dit ook uit te zetten. Dit kan er
wel in resulteren dat een website niet meer goed of volledig werkt. We adviseren daarom in plaats
daarvan regelmatig uw cookies te verwijderen.

