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Luxury Party Decorations is gespecialiseerd in het verhuren van luxegoederen voor evenementen, het
s
helpen
bij het organiseren van evenementen en het organiseren van evenementen zelf. Wij brengen
graag mensen bij elkaar, zodoende worden er persoonlijke gegevens uitgewisseld op verschillende
manieren. Omdat wij de gegevens van bezoeker(s) van onze website respecteren zetten wij graag
onze Privacy Policy voor u uiteen.
Art.1: Algemene bepalingen

1.1 Luxury Party Decorations te Rotterdam met KvK-nummer: 74889125, hanteert de website:
www.luxuryparydecorations.nl
1.2 Luxury Party Decorations zorgt zelf voor het beheer van de website en de verwerking van
persoonlijke gegevens.
1.3 Onder persoonlijke gegevens of persoonsgegeven wordt verstaan: alle informatie over een
geïdentificeerde of nog te identificeren natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd
een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van
een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator
of van één of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische,
psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
Art.2: Grondslag voor het verzamelen van uw persoonsgegevens.

2.1 Luxury Party Decorations verzamelt persoonsgegevens met het doel om uw bestelling af te
handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en
organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en
ongeoorloofd gebruik. Wij behouden ons het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder
verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.
2.2 Luxury Party Decorations verzamelt tevens persoonsgegevens met het doel om relaties te
onderhouden door bijvoorbeeld (potentiële) klanten te benaderen via een nieuwsbrief. Op deze
manier kan Luxury Party Decorations u commerciële aanbiedingen versturen. Uw gegevens worden
gedeeld met commerciële partners van Luxury Party Decorations. Onderaan elke e-mail die
geautomatiseerd via is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hierop klikt zal u geen e-mail meer
van onze website ontvangen. Uw persoonsgegevens worden door ons beveiligd opgeslagen. Wij
maken gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden

geopend en gelezen. Wij behouden ons het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder
verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.
2.3 De website is ontwikkeld met software van Wordpress m.b.v. Woocommerce, de
persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met
deze partij gedeeld. TAGallday heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te
bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.
2.4 Luxury Party Decorations maakt gebruik van e-mailprogramma’s en verschillende Messenger
programma’s van verschillende bedrijven om met (potentiële) klanten in contact te raken of om
contact te onderhouden. De persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons
beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Deze bedrijven hebben toegang tot uw gegevens
om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander
doel.
2.5 Voor het afhandelen van betalingen maken wij gebruik van de diensten van verschillende
bedrijven. Zij verwerken uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw
bankrekening- of creditcardnummer en hebben passende technische en organisatorische maatregelen
genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.
Art. 3: Uw rechten

Op basis van artikel 13 lid 2 sub b van de AVG heeft u met betrekking tot u persoonsgegevens de
volgden rechten: recht op inzage, recht op rectificatie, recht op overdracht, recht op het stoppen van
het gebruik van uw gegevens. Hiervoor kunt u contact opnemen met de beheerder. Tevens heeft u
het recht op het indienen van een klacht dit doet u via de Autoriteit Persoonsgegevens.
Art. 4: Bewaartermijn

De door de beheerder van de website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de
duur zoals bij wet is bepaald.
Art. 5: Toepasselijk recht

Op deze voorwaarde is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen uitsluitend worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
Art. 6: Contact

Voor vragen over de privacy policy en uw rechten kunt u contact opnemen met de beheerder via email.

