PRIVACY POLICY DE BIERLOODS
Hieronder vindt je de privacy policy van De Bierloods.
1. Welke gegevens verwerkt De Bierloods?
Deze (persoons)gegevens verzamelt en verwerkt De Bierloods wanneer je een ticket via de
ticketshop koopt:
● Naam
● Woonplaats
● E-mailadres
● Telefoonnummer
● Bedrijfsgegevens (indien van toepassing)
● Deelnamegeschiedenis (bij tickets)
2. Cookies
1. Cookies zijn kleine tekstbestandjes met informatie over bijvoorbeeld je surfgedrag.
Door het gebruik van cookies kunnen wij meten hoe onze site wordt gebruikt en hoe
deze nog verder kan worden verbeterd. Wij maken hiervoor gebruik van Google
Analytics. Daarnaast gebruiken wij cookies die noodzakelijk zijn voor het goed
functioneren van onze website. Google Analytics legt het IP adres en de locatie vast.
2. De Bierloods maakt gebruik van Google Analytics. Deze cookies verzamelen – voor
zover mogelijk geanonimiseerd – informatie over het gebruik van de website.
3. Je kunt het gebruik van cookies uitschakelen in de instellingen van de browser. Na
het uitschakelen van de cookies is het niet mogelijk om in te loggen of een product te
bestellen.
3. De door jou gedeelde persoonsgegevens
Soms worden er persoonsgegevens gedeeld in een reactie op mailtje of een supportticket.
Deze gegevens worden alleen gebruikt als ze nodig zijn om je verder te helpen.
4. E-mail
De Bierloods bewaart e-mailverkeer van klanten op de servers.
5. Voor welke doeleinden worden (persoons)gegevens verwerkt?
De Bierloods gebruikt de gegevens voor de volgende doeleinden:
- Om de website aan te bieden en de diensten aan u te verlenen;
- Om geanonimiseerde statistische gegevens op te (laten) stellen en de dienst te beveiligen;
- Om uw contactinformatie te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.
6. Hoe lang worden deze (persoons)gegevens bewaard?
Verwerkingsverantwoordelijke bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om
de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.
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7. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Verwerkingsverantwoordelijke deelt je persoonsgegevens met verschillende derden als dit
noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een
eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze
opdracht, sluiten wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Verwerkingsverantwoordelijke blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Verwerkingsverantwoordelijke
je persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke
toestemming.
8. Beveiliging
De Bierloods zal passende en organisatorische maatregelen nemen om uw
gegevens/informatie te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige
verwerking.
9. Inzage en wijzigen
Je mag altijd bij Verwerkingsverantwoordelijke om inzage vragen in de gegevens die van jou
zijn opgeslagen. Je kunt deze gegevens ook laten aanpassen of verwijderen. Stuur daarvoor
een e-mail naar info@debierloods.nl.
10. Wijzigen van het privacy- en cookiebeleid
De Bierloods behoudt zich het recht voor om dit Privacy Policy aan te passen en adviseert
de bezoekers dan ook regelmatig op de website(s) en/of social media het actuele Privacy
Policy te bekijken om te controleren of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als die wijzigingen
wezenlijk zijn, zal De Bierloods de bezoekers hiervan duidelijk op de hoogte brengen,
bijvoorbeeld via e-mail of messages.
Dit Privacy Policy is laatst gewijzigd en gepubliceerd op 30 september 2020.

