PRIVACYBELEID
Wij vinden het bij YOGA FESTIVAL AMERSFOORT belangrijk dat er zorgvuldig met jouw privacy
wordt omgegaan. In ons Privacybeleid lees je hoe we omgaan met jouw persoonlijke gegevens.
We zullen alleen informatie over je verzamelen die noodzakelijk is voor het aanbieden van en het
verbeteren van onze diensten, en om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen.
Dit Privacybeleid is van toepassing op gegevens die wij verzamelen wanneer je bij ons op de website een ticket koopt
of wanneer je anderszins contact met ons hebt.
Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen met een bijgewerkte versie op onze website. Wij raden je aan
door middel van deze pagina regelmatig op de hoogte te blijven en ervoor te zorgen dat je tevreden bent met
eventuele wijzigingen. Als wij materiële veranderingen in dit Privacybeleid doorvoeren zullen wij je op de hoogte
stellen via e-mail of social media.
Om van onze diensten gebruik te kunnen maken dien je alle voorwaarden van dit Privacybeleid te accepteren.
1. Verzamelen van jouw persoonlijke gegevens
1.1. Wanneer je een ticket koopt bij ons op de website, wordt je automatisch doorgestuurd naar de website van
Ticketkantoor. Ticketkantoor treedt op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen
Bezoeker en Organisator door de mogelijkheid te verschaffen (reserveringen voor) tickets te verkopen. Daarnaast
biedt Ticketkantoor diensten aan de organisator om het beheer en afhandeling (i.c. toegangscontrole) uit te voeren.
Zij verzamelen persoonlijke informatie die je zelf ingeeft op de website bij het kopen van een ticket. Deze gegevens
worden opgeslagen op een beveiligde harde schijf. Ticketkantoor hanteert zijn eigen Privacybeleid. Deze kun je
vinden op: www.ticketkantoor.nl/files/algemene-voorwaarden.pdf
1.2 Wanneer je onze website gebruikt is het mogelijk dat we automatisch informatie verzamelen, inclusief maar zonder
beperking, het IP-adres, besturingssysteem, browser type, id voor je computer of mobiele apparaat, je bezoek datum
en tijd, en je bezoekgedrag.
2. Het gebruiken van persoonlijke gegevens
2.1. Wij gebruiken je persoonlijke gegevens om je zo goed mogelijk om de hoogte te houden van activiteiten en
ontwikkelen in verband met YOGA FESTIVAL AMERSFOORT.
2.2. Wij kunnen de verzamelde informatie gebruiken om met je te communiceren over nieuws en updates over YOGA
FESTIVAL AMERSFOORT. Ook kunnen we je informeren over bijvoorbeeld eventuele acties en promoties.
2.3. Wij kunnen de verzamelde informatie via cookies en web beacons (zie hoofdstuk 4 voor meer informatie)
gebruiken als analyse-tool en om gebruiksgedrag te meten, en voor handelingen die relevant zijn voor acties
en promoties in verband met YOGA FESTIVAL AMERSFOORT.
2.4. Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet publiceren of aan derden verspreiden.
3. Wijzigen of verwijderen van jouw gegevens
3.1. Alleen op jouw verzoek houden wij je op de hoogte van onze activiteiten en ontwikkelingen. Wanneer je niet langer
mail van ons wenst te ontvangen, kun je je afmelden via de link in het eerstvolgende e-mailbericht dat je van ons
ontvangt. Je kunt ook een e-mail sturen naar info@yogafestivalamersfoort.nl.
3.2. Wil je jouw persoonsgegevens wijzigen of laten verwijderen uit onze database? Ook dan kan je een e-mail sturen
naar bovenstaand adres. Je gegevens worden dan of gewijzigd of verwijderd.
4. Cookies & Web Beacons
4.1. Wij gebruiken een aantal cookies en web beacons op onze website en applicaties. Cookies zijn kleine bestanden
die op je computer, mobiele telefoon of een ander apparaat worden geplaatst als je van onze website of van een
van onze toepassingen of web-based software gebruik maakt. Web beacons zijn kleine grafische afbeeldingen of
andere web programmeercode die kunnen worden opgenomen in de website en een van onze e-mailberichten.
4.2. Wij kunnen cookies en web beacons gebruiken voor de volgende doeleinden: (i) Om onze diensten te
personaliseren naar jou als individu en op maat onze diensten aan je aan te bieden op basis van de voorkeuren
die je kunt kiezen, (ii) om de doeltreffende werking van onze website en applicaties te vergemakkelijken; (iii) voor
statistische doeleinden en om toezicht te houden welke pagina’s of functies gebruikers wel of niet nuttig vinden.

4.3. Sommige cookies kunnen niet worden gerelateerd aan YOGA FESTIVAL AMERSFOORT. Wanneer je een pagina
bezoekt op onze website met inhoud die is ingesloten van bijvoorbeeld YouTube of Facebook, kunnen cookies
worden opgeslagen op de computer van deze websites. We controleren de verspreiding van dergelijke cookies
van derden niet en het is daarom belangrijk om voor gebruik zelf deze websites van derden te controleren en te
raadplegen voor meer informatie over hun cookies en Privacybeleid.
4.4. De cookies of web beacons zullen ons nooit in staat stellen om toegang te krijgen tot alle andere informatie over je
op jouw computer, mobiele telefoon of een ander apparaat dan de informatie die je met ons wilt delen.
4.5. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar je kunt de instellingen van je browser wijzigen
om cookies te weigeren. Weigeren van cookies die worden gebruikt door onze website, applicaties of web-based
software kunnen voorkomen dat je ten volle kan profiteren van deze diensten.
4.6. Indien je niet akkoord gaat met ons gebruik van de cookies, moet je de cookies uitschakelen door ze te verwijderen
of wijzigen van uw cookie-instellingen op je computer, mobiel apparaat of een ander apparaat dat je gebruikt, of
je moet stoppen met het gebruik van de diensten. Informatie over het verwijderen of het regelen van cookies is
beschikbaar op www.aboutcookies.org.
5. Links naar andere websites
5.1. De links op onze website naar websites van derden die geen eigendom zijn van YOGA FESTIVAL AMERSFOORT,
hebben hun eigen privacybeleid. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor
privacybeleid van derden. Het is belangrijk om een dergelijk privacybeleid alvorens het afstaan van persoonlijke
gegevens te controleren en te beoordelen.
6. Contact
Heb je feedback of vragen over dit privacybeleid, neem gerust contact met ons.
Je kunt een e-mail sturen naar info@yogafestivalamersfoort.nl.
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