RICK ENGELKES PRODUCTIES
PRIVACY

Rick Engelkes Producties wil zorgvuldig met uw gegevens omgaan. In deze
privacyverklaring leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor
welk doel ze gebruikt worden.
Laatste wijziging op 12 juli 2018

Persoonsgegevens
Rick Engelkes Producties, hierna genoemd REP, verwerkt uw persoonsgegevens
doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons
verstrekt. REP verwerkt uw persoonsgegevens onder ‘gerechtvaardigd belang’ zodat
wij u een optimale ervaring kunnen bieden voor onder andere;
De nieuwsbrief
Winacties
Social media
Audities

Delen en bewaren van gegevens
REP bewaart uw persoonsgegevens om de doelen te realiseren, waarvoor uw
gegevens worden verzameld. REP verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden
indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u (denk hierbij aan
bijvoorbeeld PostNL voor het versturen van een pakket en/of factuur), of om te
voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien en/of aanpassen
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.
Wilt u daar gebruik van maken of heeft u andere vragen/opmerkingen, stuur dan een
verzoek naar info@rep.nu.

Beveiligen
REP neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van REP
maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw
persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Ons CRM-systeem draait op een lokale, beveiligde server. De gegevens zelf zijn
alleen toegankelijk voor bepaalde bevoegde kantoormedewerkers van REP. De
medewerkers hebben een persoonlijke inlognaam en wachtwoord.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door
REP verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met REP op via info@rep.nu.

Copyright
Op de gehele website is auteursrecht van toepassing. Het is niet toegestaan om
auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de deze website opgeslagen
informatie openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder de directe toestemming
van Rick Engelkes Producties.
Artikelen
Alle artikelen die op rep.nu verschijnen worden uiteraard met de nodige zorg
geplaatst, desondanks kan het voorkomen dat in deze artikelen informatie voorkomt

die onvolledig of onjuist is. De informatie op rep.nu wordt met regelmaat aangevuld
en eventuele wijzigingen kunnen ten allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder
enige kennisgeving worden doorgevoerd. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor
enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in
enig opzicht verband houdt met het bezoeken van rep.nu.
Nieuwsbrief
Bezoekers van de website kunnen zich inschrijven voor de nieuwsbrief van Rick
Engelkes Producties. De e-mailadressen die hier worden ingevuld worden
uitsluitend gebruikt voor het versturen van deze nieuwsbrief. De opgegeven
mailadressen worden niet gebruikt voor het versturen van aanvullende
aanbiedingen of andere zaken. Mailadressen zullen verder aan niemand kenbaar
worden gemaakt.
In kaart brengen websitebezoek
Op de website van REP worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder
het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw
browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en
klikgedrag op de website. REP gebruikt deze informatie om de werking van de
website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en
worden niet aan derden verstrekt.
Statistieken
Rep.nu maakt gebruik van Google Analytics, een veelgebruikte tool om statistieken
bij te houden omtrent het bezoek aan een website waarmee zodoende de website
verbeterd kan worden. Google Analytics is een webanalyse-service die wordt
aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van
"cookies" (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te
helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie
gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IPadres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de

Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de
website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor websiteexploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit
en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien
Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie
namens Google verwerken.
Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google
beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor
geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht
niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van
deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google
op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
Mailing
Rick Engelkes Producties maakt gebruik van een aparte database om mailings te
versturen; wij doen dit intern via ons eigen mailingprogramma en/of extern via
MailChimp of YourMailingListProvider. Deze mailings worden alleen verstuurd
naar personen die zich daarvoor aangemeld hebben. Mocht u na aanmelding toch
liever geen mails meer van ons ontvangen, dan kunt u zich altijd uitschrijven door te
reageren op de mailing of een verzoek te sturen naar publiciteit@rep.nu. Rick
Engelkes Producties zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek
reageren.
Lees het privacybeleid van MailChimp voor meer informatie over deze
database: https://mailchimp.com/legal/privacy/
Lees hier de toelichting van YourMailingListProvider over hun
privacybeleid: https://www.ymlp.com/nl/help.html?id=NjI0

Cookies
REP gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de
browser van uw computer, tablet of smartphone. REP gebruikt cookies met een puur
technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en
dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden
ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Daarnaast plaatsen we analytische cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op
maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze
cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Meer informatie hierover en het wijzigen of intrekken van uw toestemming vindt u
bij Over Cookies.
U kunt zich ook afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat
deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Voor een toelichting zie: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijnhet-en-wat-doe-ik-ermee/

Bereikbaarheid
REP is als volgt te bereiken:
Adres:

Danzigerkade 3D
1013 AP Amsterdam

Telefoon:

020 – 521 66 00

Algemeen e-mailadres: info@rep.nu
Handelsregister:

66755271 (Kamer van Koophandel)

BTW-nummer:

NL8566.85.446.B01

Website:

www.rep.nu

