
  Copyright, disclaimer en privacybeleid   

  Copyright & disclaimer 
 

Aan de website www.bss-events.nl mogen geen rechten worden ontleend.                                               
Al het materiaal op deze pagina is auteursrechteli jk beschermd en mag niet zonder 
schrifteli jke toestemming van BSS Events worden gebruikt, vermenigvuldigd of verspreid. 
Persoonsgegevens door BSS Events verkregen via deze website worden slechts gebruikt 
voor het doel waarvoor de gegevens verworven zijn. Tevens bli jven deze gegevens in het 
bezit van BSS Events en zullen de gegevens nooit worden overhandigd aan derden. 

  Privacybeleid  
 
BSS Events respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door BSS 
Events worden verwerkt, waaronder mede begrepen die van bezoekers en gebruikers van 
de website www.bss-events.nl als zodanig en het reserveringssysteem op die website. 
BSS events acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. BSS 
Events zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene 
Verordering Gegevensbescherming (Verordering EU 2016/679 van het Europese 
Parlement en de Raad van 27 April 2016). BSS Events kan persoonsgegevens over u 
verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van BSS Events, en/of omdat u deze 
zelf bij het invullen van een contact-formulier op de website aan BSS Events verstrekt. 

BSS Events verwerkt persoonsgegevens die u zelf verschaft aan BSS Events, zoals bij: 

•  Telefonisch of mailcontact 
•  Het gebruik van het reserveringssysteem op de website 
•  Het, al dan niet via de website, sluiten van een overeenkomst met 

BSS Events met betrekking tot het verlenen van diensten en/of 
levering van producten, of uw verzoek tot het sluiten van zodanige 
overeenkomst. 

•  Het versturen van een bericht middels het contactformulier op de 
website. 

Uw persoonsgegevens worden door BSS Events verwerkt en gedeeld met derden indien 
en voor zover dit gebeurt met uw toestemming of indien en voor zover dat noodzakeli jk is: 

a) Om uitvoering te geven aan een door u, al dan niet via de website, gedaan verzoek 
of ingediende aanvraag, dan wel een tussen u en BSS Events tot stand gekomen 
overeenkomst. 

Indien u, bijvoorbeeld middels het contact formulier op de website, persoonsgegevens 
verstrekt, worden deze door BSS Events gebruikt voor de doeleinden waarvoor u de 
persoonsgegevens heeft opgegeven, bijvoorbeeld om uw contactverzoek te kunnen 
behandelen. Indien u een overeenkomst met BSS Events heeft gesloten, worden de door u 
in dat kader opgegeven persoonsgegevens gebruikt om de overeenkomst te kunnen 
uitvoeren. 

In het kader van een met u gesloten overeenkomst worden uw persoonsgegevens mogeli jk 
verstrekt aan derden die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn betrokken, 
zoals externe DJ’s, roadies en artiesten. Zulks gebeurt uitsluitend indien en voor zover dit 
nodig is om de door BSS Events aan deze derden opgedragen taken te kunnen uitvoeren. 

Indien u eens een overeenkomst met BSS Events hebt gesloten, mag BSS Events u 
zonder voorafgaande instemming nieuwsbrieven per e-mail toesturen indien deze 
nieuwsbrieven in overwegende mate betrekking hebben op de diensten of producten die 
eerder door u van BSS Events zijn afgenomen. U kunt zich voor de verdere ontvangst van 
nieuwsbrieven uitschrijven op de daartoe in de nieuwsbrieven aangegeven wijze. 



b) Om te voldoen aan een wetteli jke verplichting, bijvoorbeeld het voldoen aan een 
bevel van overheidswege of het voldoen aan de fiscale verplichtingen van BSS 
Events. 

c) Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van BSS Events of van een 
derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en fundamentele vri jheden 
die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die 
belangen. 

Onder gerechtvaardigde belangen worden bijvoorbeeld begrepen het opsporen van 
(pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen BSS Events of 
derden, bijvoorbeeld in het verband met het gebruik van de website. Voorts worden onder 
de gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede 
begrepen) van uw persoonsgegevens door de hostingprovider van BSS Events, om de 
website en e-mailvoorzieningen van BSS Events te kunnen exploiteren en het delen van 
uw persoonsgegevens met een boekhoudkantoor om de administratie en boekhouding van 
BSS Events te kunnen verzorgen. 

In alle gevallen geldt dat uitsluitend daartoe geautoriseerde medewerkers van BSS Events 
toegang hebben tot uw persoonsgegevens en uitsluitend voor zover dat nodig is ter 
uitvoering van de aan hen opgedragen taken. Dit geld ook ten aanzien van derden aan wie 
BSS Events persoonsgegevens verstrekt zoals hierboven beschreven. BSS Events zal uw 
persoonsgegevens onder geen beding verkopen. De personen die onder 
verantwoordeli jkheid van BSS Events vallen, evenals door BSS Events ingeschakelde 
derden zijn verplicht om de vertrouweli jkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. 
Voor zover BSS Events de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde 
parti j, zal BSS Events de noodzakeli jke stappen ondernemen om te garanderen dat uw 
persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten, indien en voor 
zover dat volgens de wet vereist is, het hanteren van een verwerkersovereenkomst met 
dergeli jke ontvangers om te zorgen dat zij dezelfde of vergeli jkbare technische en 
organisatorische maatregelen treffen als BSS Events, zodat uw persoonsgegevens 
voldoende worden beschermd.  

BSS Events kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

•  Uw naam 
•  Uw adresgegevens 
•  Uw telefoonnummer 
•  Uw e-mailadres 
•  Uw IP-adres 

Waarom BSS Events gegevens nodig heeft: 

BSS Events verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen 
nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schrifteli jk (per e-mail en/of per post) te kunnen 
benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan BSS 
Events uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u 
gesloten overeenkomst van opdracht. 

Hoelang worden uw gegevens bewaard? 

BSS Events bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. BSS Events legt passende 
technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te 
beveil igen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Uw gegevens 
worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand 
komt. BSS Events verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is 
voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wetteli jke 
verplichting. 



In kaart brengen websitebezoek 

Op de website van BSS Events worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, 
waaronder het IP- adres van uw computer en het t i jdstip van opvraging en gegevens die 
uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en 
klikgedrag op de website. BSS Events gebruikt deze informatie om de werking van de 
website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogeli jk geanonimiseerd en worden 
niet aan derden verstrekt. Deze bezoekgegevens worden gemeten en bijgehouden met 
Google Analytics. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw 
computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de 
Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google 
gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt en om rapporten 
over de website aan BSS Events te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan 
derden verschaffen indien Google hiertoe wetteli jk wordt verplicht, of voor zover deze 
derden de informatie namens Google verwerken. BSS Events heeft hier geen invloed op. 
BSS Events heeft Google geen toestemming gegeven om via www.bss-events.nl 
verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 

Uw rechten 

U heeft het recht BSS Events te verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te 
corrigeren of te verwijderen, alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts 
heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevens 
overdraagbaarheid.  
Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen 
toestemming, heeft u te allen ti jde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat 
dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming 
voor de intrekking daarvan. 

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval 
u in een ander land dan Nederland woonachtig of gevestigd bent, de toezichthoudende 
autoriteit aldaar. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bss-events.nl. 
BSS-Events zal zo snel mogeli jk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

Foto- en filmmateriaal 

Indien u als opdrachtgever een boeking bij BSS Events hebt gedaan en BSS Events op 
locatie van de boeking foto- en/of f i lmopnames heeft gemaakt, mag BSS Events deze 
opnames op basis van de met u gesloten overeenkomst gebruiken ter promotie van de 
activiteiten van BSS Events op zijn website, sociale mediapagina’s of in zijn portfolio. U 
kunt instemming daarvoor evenwel op grond van gewichtige redenen schrifteli jk intrekken. 
Indien de foto’s of f i lms geportretteerden bevatten die niet de opdrachtgever van BSS 
Events zelf betreffen, dan zal BSS Events deze personen evenwel voorafgaand uitdruk-
keli jke instemming vragen voor het gebruik van de genoemde doeleinden. Deze 
toestemming kan te allen ti jde door iedere geportretteerde worden ingetrokken. 

Beveiliging website www.bss-events.nl 

BSS Events neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van BSS Events maakt gebruik van een 
betrouwbaar SSL-certif icaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde 
handen vallen. Deze maatregelen, waaronder de versleuteling van de website middels een 
SSL-certif icaat, garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten 
vande tenuitvoerlegging, een passend beveil igingsniveau gelet op de risico’s die de 
verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De 



maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te 
voorkomen. 

Ook werkt BSS Events samen met een derde parti j, die de website beheert en de online 
marketing voor BSS Events verzorgt en daardoor toegang heeft tot de backend van de 
website. Deze derde parti j heeft uitsluitend toegang tot of de beschikking van uw 
persoonsgegevens indien en voor zover dat noodzakeli jk is om de door BSS Events aan 
deze parti j opgedragen taken te kunnen uitvoeren. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveil igd zijn of er aanwijzingen zijn van 
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveil iging van door BSS Events 
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met BSS Events op via info@bss-
events.nl. 

BSS Events is als volgt te bereiken: 

Postadres: 
Thoornpolder 54, 2134 WN, Hoofddorp 
 
Vestigingsadres: 
Thoornpolder 54, 2134 WN, Hoofddorp 
 
Magzijnadres: 
Parellaan 48, 2132 WS, Hoofddorp 
 
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 34059911 
 
Telefoon: 
023-5641790 
 
E-mailadres: 
info@bss-events.nl 
 
Voor vragen over deze privacy policy of vragen of klachten over de verwerking van uw 
persoonsgegevens door BSS Events, kunt u contact opnemen met BSS Events. Indien u 
vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door BSS Events 
of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen/laten verwijderen dan helpt BSS Events u 
graag. 
 

AVG2019-V1 def.  


