
PRIVACY STATEMENT INZAKE GEGEVENSBESCHERMING 

Rockidparty gevestigd aan Gevers Deynootweg 128 F, 2586 BP DEN HAAG, is verantwoordelijk 

voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement. 

Rockidparty kan volgens de wettelijke basis de volgende persoonsgegevens over u verwerken, doordat 

u gebruik maakt van de diensten van ons bedrijf , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een 

contactformulier op de website aan Rockidparty heeft verstrekt. Hiermee verleent u toestemming voor 

de verwerking. 

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

- Voor- en achternaam 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

- Bankrekeningnummer (NB: alleen igv digitale overschrijving 

Rockidparty verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn met als doel om 

telefonisch of via de mail contact met u op te kunnen nemen om onze dienstverlening uit te kunnen 

voeren. 

 

Toestemming vooraf 

Wij vragen vooraf toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal (foto’s, geluidsopnamen en 

video’s) op onze website of social media-kanalen. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: 

Rockidparty bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 

waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn varieert maar is maximaal 7 jaar. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft 

u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te 

maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rockidparty. Een verzoek kunt u digitaal 



sturen naar info@rockidparty.nl of naar rockidparty@gmail.com of schriftelijk naar ons adres zoals 

hieronder vermeld. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine 

readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel 

mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Rockidparty neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen en heeft 

om uw persoonsgegevens te beveiligen. Ons netwerk en onze systemen zijn beveiligd met 

wachtwoorden die regelmatig gewijzigd worden. Uitsluitend het personeel dat bevoegd is en zich 

bezighoudt met de verwerking van persoonsgegevens heeft ook toegang tot de persoonsgegevens. 

 

Wijzigen van dit privacy statement 

Rockidparty behoudt zich het recht voor om te allen tijde dit privacy statement te wijzigen. Deze 

wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op onze website gepubliceerd zijn. Dit privacy 

statement is voor het laatst gewijzigd op 8 maart 2020. 

 

Meer informatie 

Wilt u meer weten over de bescherming van uw persoonsgegevens, kijk dan op de website van de 

Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Contactgegevens: 

info@rockidparty.nl 

https:www.rockidparty.nl 

Gevers Deynootweg 128 F, 2586 BP DEN HAAG 

Tel. nr 06 53 408 158 

KvK nr 27266631 

mailto:info@rockidparty.nl

