
 
PRIVACY VERKLARING 

De band Cabrio respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor 
dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 

De band Cabrio zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan 
derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw opdracht, of offreren van 
onze diensten en of regeren op uw communicatie. 

Waar geef ik toestemming voor: 

Om het bezoeken van de website (www.cabriomusic.nl) van de band Cabrio zo aangenaam mogelijk 
te laten zijn, slaan wij met uw toestemming indien van toepassing uw persoonlijke gegevens en de 
gegevens met betrekking tot uw communicatie met De band Cabrio en het gebruik van onze diensten 
op. Als u een bericht op onze contact pagina plaatst hebben we uw naam, e-mailadres, eventueel 
(post)adres nodig om uw communicatie te kunnen beantwoorden en indien van toepassing een 
gevraagde dienst uit te kunnen voeren en eventueel uw telefoonnummer om direct te kunnen 
communiceren en indien van toepassing u van het verloop van uw dienstaanvraag op de hoogte te 
houden. 

Gegevens over het gebruik van onze website en de feedback die we krijgen van onze bezoekers, 
zowel op deze website als social media helpen ons om onze website, en dienstverlening verder te 
ontwikkelen en te verbeteren. Ook kunnen wij de website personaliseren en u bijvoorbeeld diensten 
aanbevelen die u mogelijk interessant vindt. Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u 
te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u dit 
op enig moment niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar 
info[@]cabriomusic.nl. 

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig: 

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw 
gegevens omgaan. Uw gegevens zullen te allen tijden worden beschermd en vertrouwelijk worden 
behandeld. De band Cabrio zal naar aanleiding van een schriftelijk verzoek uw gegevens uit de 
database verwijderen. 

Cookies: 

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. De 
band Cabrio gebruikt deze cookies om u bijvoorbeeld te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies 
stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website en diensten en 
deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers en klanten. 

Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie, waaronder metadata en 
browser informatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoeken van de band Cabrio 
website geen cookies ontvangt dit zal echter de werking van de invulformulieren negatief 
beïnvloeden en kan tot gevolg hebben dat u het contactformulier en social media toepassingen niet 
kunt gebruiken. Wij gebruiken externe analyse technologieën van gerenommeerde derde partijen 



 
om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoeker op onze website. Het doel hiervan is om de 
effectiviteit van de website structuur en informatie op onze website en de websites van derden te 
bepalen. 

Hiervoor maken we gebruik van cookies die door ons worden aangeleverd en door ons zijn geplaatst. 
Dit is erop gericht bepaalde handelingen en transacties van bezoeker op onze website te registreren 
en op basis van deze gegevens bepaalde profielen aan te wijzen voor desbetreffende bezoekers.  

In beide gevallen geven we het websitegebruik van bezoekers van onze website door aan de servers 
van onze partner. Voor privacy bescherming is tevens in beide gevallen de informatie die namens ons 
wordt verzameld en via deze technologie wordt bijgehouden niet persoonlijk identificeerbaar. 

Externe links: 

Deze website bevat links naar andere websites en websites van zaken partners die niet tot de band 
Cabrio behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van zulke 
websites. 

Vragen over de privacy policy: 

Indien u toch nog vragen mocht hebben over de Privacy Verklaring van de band Cabrio, dan kunt u 
een e-mail sturen naar info[@]cabriomusic.nl. Onze bandleider helpt u verder als u informatie nodig 
heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw 
gegevens. In geval wijziging van onze Privacy Verklaring nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina 
altijd de meest recente informatie. 


