
PRIVACYVERKLARINGCYVERKLARING 
Peter Boone Music Productions wil zorgvuldig met uw gegevens omgaan. In de privacyverklaring leggen wij uit 
welke persoonsgegeven wij verzamelen en met welk doel ze worden gebruikt. 
 

Persoonsgegevens die worden verwerkt 
Peter Boone Music Productions kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze 
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dit kan de volgende informatie zijn:  Uw bedrijfsnaam, 
adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Alle gegevens worden bewaard op een lokale, beveiligde 
server. 
 

Wat doen wij met uw gegevens 
Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat we dit deels bij wet verplicht zijn (debiteurenadministratie), om je 
op de hoogte te kunnen stellen over onze diensten en producten, om contact met u op te kunnen nemen als u 
daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.  
Verder gebruiken wij uw gegevens voor het afsluiten van een overeenkomst en het versturen van onze 
aanbiedingen. 
 
Hoe lang bewaren wij uw gegevens 
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw 
gegevens worden verzameld. Op uw verzoek verwijderen wij uw gegevens uit ons bestand. Dit kan per e-mail 
naar info@peterboonemusicproductions.nl 

 
Delen van persoonsgegevens met derden 
Wij delen uw 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 uw gegevens 
verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van 
beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.  
 

Onze website 
Peter Boone Music Productions maakt op de website geen gebruik van cookies en wij maken geen gebruik van 
bijvoorbeeld de diensten van Google Analytics.  

 
Mailings 
Peter Boone Music Productions kan u mailings sturen om u te informeren over nieuwe producties of om u te 
informeren over concerten of andere voorstellingen. Wilt u deze mailings liever niet meer ontvangen dan kunt 
u dit ons per e-mail laten weten via info@peterboonemusicproductions.nl. 
 

Uw gegevens opvragen, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, aanpassingen te laten doen of te verwijderen. U kunt 
hiervoor een verzoek sturen naar info@peterboonemusicproductions.nl. Wij zullen zo spoedig mogelijk op uw 
verzoek reageren. 
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, 
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk 
heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons 
op via info@peterboonemusicproductions.nl 
 
 
 



Onze gegevens 
Peter Boone Music Productions 
Adres:   J.W. Schuurmanstraat 125, 4357 EJ Domburg 
Telefoon:  0118 – 58 61 30 
E-mailadres:  info@peterboonemusicproductions.nl  
Website:  www.peterboonemusicproductions.nl 
 
 


