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1. Inleiding

Mano Partyverhuur, gevestigd in Zoetermeer respecteert de privacy van al haar huurders.
In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop uw persoonsgegevens
worden verzameld en hoe Mano Partyverhuur daarmee omgaat. Zo wordt uitgelegd waar
uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden.
Daarnaast kunt u al uw rechten met betrekking tot uw gegevens inlezen.
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door wetswijzigingen. Mano Partyverhuur
raadt u aan de verklaring periodiek te raadplegen.
Romano Makkus, Mano Partyverhuur

2. Mano Partyverhuur

U leest op dit moment de privacyverklaring van Mano Partyverhuur. Mano Partyverhuur is
een verhuurbedrijf in feestattributen voor de consument. Denk hierbij aan partytenten,
ballonnen, popcornmachines, tafels, ect.
Er zijn situaties waarin uw gegevens door Mano Partyverhuur worden verzameld. Het is
daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw
gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.
privacy@manopartyverhuur.nl | 06 46 766 766
Vrouwenhuiswaard 212 | 2716 DT | Zoetermeer
BTW nr. NL001152186B87 | KVK nr. 73489018
Mano Partyverhuur is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Romano Makkus.

3. Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Mano Partyverhuur.
Deze worden hieronder toegelicht.

3.1.Offerte en factuur

Mano Partyverhuur zal telefonisch, mail, website vragen om uw persoonsgegevens voor
het opstellen van de offerte en factuur. Dit is noodzakelijk om uw specificaties en wensen
voor een bepaalde diensten te voldoen, werkzaamheden te verrichten. U bent niet
verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende
persoonsgegevens verstrekt, dan is het mogelijk dat Mano Partyverhuur aan de hiervoor
genoemde werkzaamheden geen uitvoering kan geven.

3.2.Contact

Uw gegevens zullen worden verzameld als u contact opneemt met Mano Partyverhuur via
de website. Bij het opvragen van een offerte zal de benodigde gegevens gevraagd
worden om een dienst aan te kunnen bieden.

3.3.Het versturen van aanbiedingen

Mano Partyverhuur stuurt via e-mail of post aanbiedingen. Uw voornaam, e-mailadres en
adresgegevens worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website
van Mano Partyverhuur. Daarnaast kunt u mondeling of tekstueel gevraagd worden om u
aan te melden.

3.4.Analytics

De website van Mano Partyverhuur verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren.
Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden
aan uw persoonlijke gegevens. Denk aan informatie zoals de duur van uw websitebezoek
of de pagina’s die u veel bezoekt.
Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijk toestemming dan wel ter
uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking
noodzakelijk is om met u contact op te nemen voor een overeenkomst.

4. De ontvangers

De gegevens die Mano Partyverhuur ontvangt worden beheerd d.m.v. een veilige HTTPSverbinding en SSL-certificaat.

5. Opslag periode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Mano Partyverhuur, maar nooit
langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij op grond van een wettelijke
regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

5.1.Offerte en factuur

Uw persoonsgegevens op de offerte en factuur worden voor onbepaalde tijd bewaard. Dit
is nodig voor de administratieve werkzaamheden van Mano Partyverhuur. Het wettelijke
bewaartermijn van facturen is minimaal zeven jaar.

5.2. Versturen van aanbiedingen

Uw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van uw
gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt zich gemakkelijk uitschrijven wanneer u maar
wilt via de link onderaan de e-mails of door een mail te sturen naar
privacy@manopartyverhuur.nl

5.3. Contact opnemen

Op het moment dat u contact opneemt met Mano Partyverhuur via mail, dan worden de
gegevens die u meestuurt opgeslagen op de mailserver. De mails worden tot maximaal
twee jaar terug bewaard.

5.4. Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem en niet verbonden aan
uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden onbepaalde tijd bewaard binnen Google
Analytics.

6. Beveiliging

Van uw persoonsgegevens worden geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden
alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.
De persoonsgegevens die door Mano Partyverhuur of door eerdergenoemde derden
worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met
een waarwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie
Bij de tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd
naar Mano Partyverhuur. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.
Uw bezoek aan de website van Mano Partyverhuur wordt beveiligd door een SSL
certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website privé is. U herkent deze
beveiliging aan het groene slotje voor de URL.
Daarnaast is het domein van Mano Partyverhuur ondertekend met DNSSEC. Dit is een
extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder
wordt.

7. Uw rechten

Mano Partyverhuur stelt u in staat om gebruikt te maken van de wettelijke rechten die u
heeft onder het privacyrecht. Dit betekent dat u altijd een verzoek kan indienen om inzage
te krijgen in de gegevens die wij van u verwerken. De volgende onderwerpen heeft u
recht op inzage:
- Recht op inzage
- Recht op rectificatie
- Recht op overdracht
- Recht op wissen van gegevens
- Recht op indienen van een klacht via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
- Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Het gebruikmaken van deze rechten kan via privacy@manopartyverhuur.nl onder
toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het
paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen
een twee weken te reageren.
Ook met vragen of meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw
persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Mano Partyverhuur houdt zich het recht voor dit privacy beleid aan te passen. De
wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren. Deze pagina is voor het laatst
aangepast op 1 januari 2019.

