PRIVACYBELEID ‘DE WAALSE KERK’

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten en producten van ‘De Waalse Kerk’ (via
www.dewaalsekerk.nl) . U dient zich ervan bewust te zijn dat De Waalse Kerk niet verantwoordelijk is
voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website en/of onze
webshop geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
‘De Waalse Kerk’ zal de privacy van alle gebruikers van haar website waarborgen en wij zullen ten
alle tijden de persoonlijke informatie die u aan ons verschaft vertrouwelijk behandelen. Wij zullen
uw gegevens slechts gebruiken om de bestellingen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en om u in
geval van annulering of wijzigingen te kunnen bereiken. We zullen uw persoonlijke gegevens niet
aan derden verkopen en uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het
uitvoeren van uw bestelling. Wij zijn ons ervan bewust dat de gegevens die u achterlaat, uw privacy
aangaan en wij nemen uw privacy zeer serieus.
Gebruik van uw gegevens
Bij het gebruik van uw gegevens houden we ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is voor het uitvoeren van onze diensten. De Waalse Kerk
gebruikt uw gegevens als volgt:




Uitvoeren van online kaartverkoop
Analyse van klantgegevens en bestelhistorie
Indien u zich heeft aangemeld voor de maandelijkse nieuwsbrief, dan ontvangt u deze op
het door u aangegeven e-mailadres

Derden
Onze partner voor het beheer van onze webshop is Jewel Labs; zij zijn echter niet gerechtigd tot het
gebruik van uw persoonlijke gegevens.
De Waalse Kerk verzorgt niet voor alle evenementen/concerten die in de Waalse Kerk plaatsvinden
de kaartverkoop; vaak verzorgt de bespeler dit zelf. Ons privacybeleid is alleen van toepassing op
producten en tickets die u in onze eigen webshop aanschaft (herkenbaar aan de link:
https://dewaalsekerk.za.jewellabs.net/waalsekerk). De Waalse Kerk kan niet verantwoordelijk
worden gehouden voor producten of tickets die in webshops van derden zijn aanschaft.
Inzien van uw gegevens
Wij verzamelen via onze webshop uw contactgegevens en bestelhistorie. Indien u uw gegevens
wenst in te zien, dan kunt u een zogenoemd ‘inzageverzoek persoonsgegevens’ doen via
info@dewaalsekerk.nl.
Contact
Heeft u vragen over het privacybeleid van De Waalse Kerk? Stuur ons dan een mail via
info@dewaalsekerk.nl

