Privacy Statement
Silent Disco International B.V. (SDI) neemt de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer van bezoekers van de websites www.silentdisco.international en
www.silentdisco.com zeer serieus. Wij zijn ons bewust van onze
verantwoordelijkheid bij het werken met privacy-gevoelige informatie en houden
ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bij het uitvoeren
van onze bedrijfsactiviteiten.
De verantwoordelijke voor verwerking van persoonsgebonden gegevens is Silent
Disco International B.V., Tuinstraat 6 1506 VX te ZAANDAM.
Verwerking van persoonsgegevens
Om onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren legt SDI uw gegevens vast
wanneer er informatie of een offerte opgevraagd wordt via de telefoon, via e-mail
of via de website, er een overeenkomst wordt afgesloten of anderszins contact is
met SDI en u aanvullende gegevens hebt verstrekt.
De gegevens worden gebruikt voor het versturen van mailings en andere
informatievoorziening, voor het kunnen versturen van offertes en voor het kunnen
uitvoeren van verstrekte opdrachten. Indien u geen informatie en mailings meer
wenst te ontvangen kunt u dit kenbaar maken door een mail te sturen aan
info@silentdisco.international. We zullen uw gegevens dan direct uit ons bestand
verwijderen.
Klikgedrag
Op de websites van SDI worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze
bezoekers zich identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's.
Het doel hiervan is om de inrichting van de websites te optimaliseren. Ook kunnen
deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten.
Op deze wijze kan SDI haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.
Internetsites van derden
Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door
middel van links met deze internetsite zijn verbonden.
Gebruik van cookies
SDI maakt bij het aanbieden van haar diensten en producten op haar websites
gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de website die
u bezoekt, geplaatst wordt op uw computer of andere apparaten zoals een
telefoon of tablet. Cookies kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt,
bijvoorbeeld om gegevens van bezoekers te onthouden, of om bezoekers over
verschillende websites te volgen. Hierdoor kunnen websites bijvoorbeeld de
gebruikerservaring verbeteren en bepaalde webstatistieken bijhouden, zoals het
aantal bezoekers van de website.
SDI gebruikt cookies voor de hiervoor genoemde redenen op haar websites. We
slaan op verzoek van bezoekers gegevens op zoals een gebruikersnaam, maar
nooit persoonlijke gegevens zoals wachtwoorden of IP-adressen. SDI gebruikt
Google Analytics om gegevens te verzamelen over het gebruik van
www.silentdisco.international deze gegevens zijn anoniem gemaakt, zodat het
gedrag van individuele bezoekers daaruit niet te herleiden is.
U kunt cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen of verwijderen.
Hoe u dit kunt doen leest u op www.cookiesverwijderen.net. Het uitschakelen van

cookies kan echter een minder goede werking van onze websites tot gevolg
hebben.
Derden
De door u verstrekte gegevens worden door ons niet gedeeld met partijen buiten
SDI.
Wijzigingen
SDI behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy
statement. Veelal is een wijziging een direct gevolg van aanpassing van de
wetgeving of van nieuwe mogelijkheden op onze websites. In verband hiermee
adviseren we u om het privacy statement regelmatig na te lezen, zodat u op de
hoogte bent en blijft van eventuele wijzigingen.
Vragen
Indien u vragen- of opmerkingen heeft over ons privacy statement, dan kunt u
deze richten aan: Silent Disco International B.V. Tuinstraat 6 1506 VX ZAANDAM of
per e-mail aan: info@silentdisco.international.
Silent Disco International B.V., 3 april 2018.

In English
At Silent Disco International B.V. (SDI) we take your privacy very seriouslu and
follw the guidelines of the General Data Protection Regulation (GDPR). The
responsible entity for processing personal data is Silent Disco International B.V.,
Tuinstraat 6 1506 VX in ZAANDAM The Netherlands.
Processing of personal data
In order to be able to communicate with you and carry out our services properly
we need basic data from you. This data is used for fulfilling your orders, sending
quotations, mailings and other necessary information. If you no longer wish to
receive information and mailings, you can let us know by sending an e-mail to
info@silentdisco.international. We will then delete your data directly from our
database.
Click behavior
Our websites track general visitor data without identifying individual visitors.
Understanding visitor behaviour helps to optimize the websites and improve your
experience when visiting and looking for information.
Internet sites of third parties
This privacy statement covers our websites only. If you follow links to visit other
websites, please check the relevant privacy statements of those sites.
Use of cookies
A cookie is a small text file that is placed on your computer, smartphone or tablet.
With a cookie we can remember visitor data and improve the user experience
during future visits. SDI uses cookies and Google Analytics for these reasons. You
can disable or delete cookies via the settings of your browser. How to do this can
be found on www.cookiesverwijderen.net. Disabling cookies may, however, result
in a malfunctioning of our websites.

When you visit our websites we can store information such as a username, we
only do so at your request and with your permission. We do not store personal
details such as passwords or IP addresses.
Third parties
The information you provide will not be shared by us with parties outside SDI.
Amendments
SDI reserves the right to make changes to this privacy statement. A change is
often a direct consequence of changes to the legislation or new possibilities on
our websites. In connection with this, we advise you to regularly read the privacy
statement so that you are aware of and remain aware of any changes.
Questions
If you have any questions or comments about our privacy statement, please
contact Silent Disco International B.V. Tuinstraat 6 1506 VX ZAANDAM or by e-mail
to: info@silentdisco.international.
Silent Disco International B.V., April 3, 2018.

