PRIVACY STATEMENT AIR EVENTS
versie 14 september 2016
---scroll down for English--Air Events respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg
voor dat de persoonlijke informatie die de bezoeker van de Website Air Events verschaft
vertrouwelijk wordt behandeld.
Deze Privacy Policy maakt onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden van Air Events als
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam. De Algemene Voorwaarden zijn
tevens gepubliceerd op de Website van Air Events. De Algemene Voorwaarden en deze
Privacy Policy worden gebruikt door de beheerder en exploitant Air Events B.V., een
besloten vennootschap ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam.
De Algemene Voorwaarden en deze Privacy Policy kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd.
Gebruik van gegevens
- Wij gebruiken gegevens van de bezoeker van de Website om het kopen van
bedragen via deze Website zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Je kunt alleen
producten aanschaffen via de Website als je bepaalde gegevens hebt ingevoerd.
- Door het invoeren van de gegevens voor her gebruik van onze diensten via onze
website geef je toestemming voor het hieronder aangegeven gebruik van jouw
gegevens.
- Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw
toestemming. AIR EVENTS zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden
verkopen.
Diensten
AIR EVENTS gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te
leveren:
- Om het koopproces bij AIR EVENTS zo goed mogelijk te laten werken, slaan wij met
jouw toestemming jouw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot
het gebruik van onze diensten op. Met deze gegevens wordt voor jou een account
aangemaakt.
- De volgende gegevens worden opgeslagen: naam, gebruikersnaam, wachtwoord,
adres, woonplaats, land, geboortedatum, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres en
betalingsgegevens.
- Uitsluitend met jouw toestemming gebruiken wij jouw gegevens om je te informeren
over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als je
hier niet langer prijs op stelt, kun je ons dat laten weten door een e-mail te sturen
naar de helpdesk. Eventuele wijzigingen die je wenst aan te brengen in de gegevens
kun je zelf doen of doorgeven via dit e-mailadres. Wijzigingen zullen steeds in
redelijkheid door AIR EVENTS worden doorgevoerd.
- Gegevens over het gebruik van onze website en de feedback die we krijgen van
onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. Als
je reageert op een actie, vragen wij jouw naam, adres, geboortedatum, mobiele
telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te
voeren.
AIR EVENTS verkoopt jouw gegevens niet
- AIR EVENTS zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Onze
werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid

-

van jouw gegevens te respecteren.
Jouw persoonlijke gegevens zijn veilig bij ID&T. AIR EVENTS waardeert het
vertrouwen dat je in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met jouw
gegevens omgaan. Jouw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en
vertrouwelijk worden behandeld. AIR EVENTS beveiligt de persoonsgegevens zo
goed als redelijkerwijs mogelijk volgens de laatste stand der techniek. AIR EVENTS
gebruikt beveiligingstechnieken om verlies, verminking of aantasting van de
persoonsgegevens te voorkomen.

Cookies
- Cookies zijn kleine stukjes informatie die door jouw browser worden opgeslagen op
jouw computer. AIR EVENTS gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend
bezoek.
- Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze
diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze
bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie.
Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens het bezoek aan AIR EVENTS geen
cookies ontvangt.
Advertising Cookies en Opt-out Mechanisme
- Wij maken gebruik van derde partijen, welke partijen advertenties dienen en
informatie verzamelen wanneer u onze website bezoekt voor doelgerichte reclame.
Sommige van deze bedrijven gebruiken cookies om informatie op te sporen over uw
bezoek van onze website en andere websites om advertenties ter beschikking te
stellen over goederen en services welke u wellicht interesseren.
- Door een bezoek te brengen aan de website welke hieronder opgenomen is, kunt u
zich afmelden (opt-out) zodat uw informatie niet langer wordt gebruikt voor
doelgerichte reclame. Als u zich afmeldt, dan wordt een opt-out cookie opgeslagen in
uw web browser. Als u de opt-out cookie blokkeert of verwijdert, dan is het voor
Organisator niet mogelijk om uw keuze te zien. Als u van computer of web browser
verandert, of meerdere computers of web browsers gebruikt, dan dient u de opt-out
procedure af te ronden voor iedere computer en iedere web browser.
- Het afmelden van doelgerichte reclame betekent dat onze website niet uw web
voorkeuren en gebruikspatronen en zal niet gebruik maken van technologie, welke
interesse kan voorspellen om zodoende advertenties te leveren. Afmelden betekent
niet dat u helemaal geen advertenties zal zien onze website.
- U kunt zich afmelden van doelgerichte reclame door de volgende website te
bezoeken: www.krux.com/krux_privacy/consumer_choice
- Wij geloven dat gebruikers geïnformeerd dienen te worden over ‘online advertising
technologies’ en de mogelijkheid hebben om te kiezen of zij advertenties wensen te
ontvangen gericht op hun interesses. Voor meer informatie over doelgerichte
reclame, klik dan op de volgende link: www.youronlinechoices.com
DISCLAIMER OF LIABILITY:
Er bevinden zich ‘third-party links’ op deze website die u zullen sturen naar websites waar
Organisator geen controle over heeft. U klikt op een third-party link binnen uw eigen
discretie en voor uw eigen risico en door dit te doen, begrijpt u dat u zelf volledig
verantwoordelijk bent voor enig verlies en/of schade welke het resultaat is van deze
activiteiten.
Vragen
Indien je nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Air Events, dan kun je een email sturen naar de helpdesk info@id-t.com. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig
mocht zijn, dan vind je op deze pagina altijd de meest recente informatie.

PRIVACY STATEMENT AIR EVENTS - ENGLISH
September 14, 2016
AIR EVENTS respects the privacy of every visitor of her websites and ensures that the
personal data of the visitor is treated confidential and with care according to the Wet
Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
This Privacy Policy corresponds with the General Terms and Conditions of AIR EVENTS as
filed with the Chamber of Commerce in Amsterdam. The General Terms and Conditions are
also published on the Website of ID&T. The General Conditions and this Privacy Policy will
be used by administrator and operator AIR EVENTS B.V., a private held company registered
with the Chamber of Commerce in Amsterdam.
These General Terms and Conditions will be adjusted from time to time. The amended
Terms and Conditions will apply from the publication date.
Use of data
- We use visitor data to ensure that all sales processes and other interactions run as
smoothly as possible. In order to buy products through our website, you must enter
certain information.
- By entering your data for reuse of our services through our website, you consent to
the use of your data as specified below.
- AIR EVENTS B.V. will not without your permission use your information in other
ways than mentioned in this policy.
Services
AIR EVENTS uses the collected data to offer its clients the following services:
- To ensure that the sales processes and associated services run as quickly and
smoothly as possible and thus to perform any agreement we need certain personal
data. With this information we will create an account for you.
- The following data will be saved: username, password, name, address, town/city,
date of birth, gender, telephone number, mobile telephone number, e-mail and
payment information.
- Only with your consent we will use your information to inform you about the
development of the site, special offers and promotions. If you no longer wish to
receive this information, you can let us know by withdrawing your consent via an email to the helpdesk. Any changes you wish to make to the data, you can either do
yourself or pass through via the e-mail address of the helpdesk. Changes will always
be made by AIR EVENTS within reasonable time limits.
- Information about the use of our website and the feedback received from our visitors
helps us improve and develop our site. When you respond to a promotion, we
request your name, address, date of birth, mobile number and e-mail address. This
information is used to perform the necessary actions.
AIR EVENTS does not sell your data
- AIR EVENTS will not share your personal information to third parties. Our employees
and our third parties are required to safeguard your personal information
confidentially.
- Your personal information is safe with ID&T. AIR EVENTS appreciates the trust you
place in us and therefore we will be extremely careful with your data handling. Your
information will be protected and kept confidential at all times. AIR EVENTS secures

personal data as safe as reasonably possible, in accordance with the latest
technology. AIR EVENTS uses security techniques to protect the loss, mutilation or
damage to personal data.
Cookies
- Cookies are small pieces of information that your browser stores on your computer.
AIR EVENTS uses cookies to recognize you when you visit our website.
- Cookies enable us to collect information regarding usage of our services in order to
improve them and to adapt to the needs of our visitors. Our cookies provide
information related to personal identification. You can adjust your browser by not
allowing cookies of this website and no information will be kept of you.
Advertising Cookies and Opt-Out Mechanism
- We use third-parties to serve ads and collect information when you visit our website
for targeted advertising. Some of these companies use cookies to track information
about your visits to our website and other websites in order to provide
advertisements about goods and services that may interest you.
- By visiting the website below, you may opt out of having your information used for
targeted advertising. When you opt out, an opt out cookie will be stored in your web
browser. If you block or delete the opt out cookie, we will not be able to see your
choice. If you change computers or web browsers, or use multiple computers or web
browsers, you will need to complete the opt out procedure for each computer and
each web browser.
- Opting out of targeted advertising means our website will not track your web
preferences and usage patterns and will not use interest prediction technology to
deliver ads. Opting-out does not mean you will not see any advertising on our
website.
- You may opt out of targeted advertising by visiting the following website:
www.krux.com/krux_privacy/consumer_choice.
- We believe users should be informed about online advertising technologies and have
the ability to choose whether they receive ads targeted to their interests. For more
information about targeted advertising, please click the following link:
www.youronlinechoices.com.
DISCLAIMER OF LIABILITY:
There are third-party links on this webpage that will send you to websites that we have no
control over. Clicking on a third-party link is done at your own discretion and risk, and by
doing so, you understand that you will be solely responsible for any loss or damage that may
result from such activities. AIR EVENTSB.V. will not be held liable for any claims
Questions
If you have any questions regarding the AIR EVENTS Privacy Policy, please send an e-mail
to the helpdesk info@id-t.com. In case of a change of our Privacy Policy, this page will
always offer the most recent information.

