WWW.AIR.NL
Privacy Policy
In deze privacy policy zullen we beschrijven hoe AIR Amsterdam omgaat met de persoonlijke
informatie van de bezoekers van de website www.air.nl. Ook staat hierin beschreven hoe omgegaan
wordt met de persoonlijke gegevens van mensen die een ticket hebben aangeschaft voor een (mede)
door AIR Amsterdam georganiseerd evenement.

Voor onze websitebezoekers…
Wanneer jij, een bezoekers van onze website, www.air.nl bezoekt dan zullen we een aantal gegevens
opslaan. Deze gebruiken wij om de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Het gaat hier
om de internet browser, het IP-adres en apparaat type. Met deze informatie blijven wij onze website
optimaliseren voor iedere bezoeker. Deze persoonsgegevens worden uiteraard niet verstrekt aan
derde partijen.

Voor de ticket kopers…
Voor de verkoop van tickets maken wij gebruik van Paylogic. Heb je een ticket gekocht? Dan
verzamelt Paylogic jouw voornaam, achternaam, telefoonnummer, woonplaats en e-mailadres. Met
deze informatie ontvang jij uiteindelijk weer een bevestigingsmail na een aankoop. Ook zul je via dit
e-mailadres eventuele aanpassingen van het programma of aanvullende informatie ontvangen.
Tijdens het kopen van een ticket is de optie aanwezig om je in te schrijven voor de nieuwsbrief. Deze
nieuwsbrief wordt verstuurd via de externe partij Mailchimp. Wanneer je deze optie aanvinkt, ontvang
je wekelijkse informatie over onze acties en aankomende evenementen, gebaseerd op jouw eerdere
aankoop. Je kunt je op ieder moment weer uitschrijven voor deze mailinglist.
Ook zonder aanschaf van een ticket is het mogelijk om jezelf in te schrijven voor de nieuwsbrief. Dit
kan via de website van AIR Amsterdam, maar ook via onze social media kanalen.

Cookies
Wanneer jij onze website bezoekt, melden we altijd dat vooraf dat er functionele cookies worden
verzameld. Hier kun je toestemming voor geven. Door middel van deze functionele cookies
verbeteren wij de functionaliteit van onze website. Wanneer je toestemming geeft n.a.v. de
cookiemelding, zullen gegevens als jouw voorkeursinstellingen onthouden worden zodat je de
volgende keer niet meer hoeft in te loggen. Cookies voorkomen ook dat dezelfde advertentie te vaak
wordt vertoond aan jou als gebruiker.
Het is uiteraard mogelijk om deze gegevens te verwijderen. Dit doe je door de privacyinstellingen van
je browser zo te wijzigen dat hij geen cookies meer opslaat.

Google Analytics
Deze website maakt naast gebruik van cookies, ook gebruik van Google Analytics. Deze tool
verzamelt gegevens over wie welke pagina bezoekt, en hoe lang een specifieke pagina bekeken
wordt. Ook deze gegevens worden gebruikt om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

Wanneer je gebruik maakt van onze website geef je toestemming voor deze gegevensverwerking
door Google.

Facebook Pixel
Deze website is gekoppeld aan onze Facebook Pixel. Deze pixel houdt ook bij welke pagina’s er op
onze website bezocht worden. Door middel van deze Facebook pixel krijg jij op Facebook relevante
content te zien die te maken hebben met de berichten die je op onze website leest.

Deze privacy policy is voor het laatst gewijzigd op 16/5/2018

