Privacy-beleid van Cango Tickets
Wij hanteren en voldoen aan de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) betreffende het verzamelen,
gebruiken en bewaren van Persoonsgegevens uit lidstaten van de Europese
Economische Ruimte (EER). Deze Privacy policy heeft betrekking op het beleid van
Cango Tickets B.V. ten aanzien van de bezoekers van onze website
(https://www.cangotickets.com en https://www.cangotickets.nl) en onze klanten,
zijnde de organisatoren van evenementen.

Bezoekers van evenementen die een ticket kopen met behulp van
onze applicatie en meer willen weten over de verwerking van hun
persoonsgegevens dienen contact op te nemen met de
organisator van het evenement. Wilt u dat uw persoonsgegevens
worden verwijderd of geanonimiseerd, neem ook dan contact op
met de organisator van het evenement.
Cango Tickets B.V. stelt organisatoren van evenementen in staat om
persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, zoals naam, e-mailadres,
geslacht, telefoonnummer, adres en aankopen van tickets. We sluiten met de
organisator een zogenaamde verwerkersovereenkomst. Hierin leggen we vast hoe
de persoonsgegevens, die de organisator van u verkrijgt, door ons worden
beschermd en beveiligd en wie er verantwoordelijk voor is.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Als u via onze dienst een kaartje koopt of contact opneemt met onze helpdesk dan
laat u persoonsgegevens achter bij Cango Tickets B.V. Naast de
persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt, registreren we geen verdere
gegevens, ook niet uw activiteit op onze site, uw IP-adres of de internetbrowser. De
verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op een wijze die in
overeenstemming is met de bestaande wet- en regelgeving voor de bescherming
van privacy. Door gebruik te maken van enig onderdeel van deze website geeft u
aan akkoord te gaan met ons privacybeleid. Door het kopen van een ticket via
ons systeem, geeft u toestemming tot het verwerken van uw ingevulde
gegevens.

Delen van persoonsgegevens
Cango Tickets B.V. zal u gegevens niet aan derden verkopen en niet aan derden
doorgeven, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of om
te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
Cookies
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u
kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven
wanneer een cookie wordt verzonden. Dit kan tot gevolg hebben dat sommige
functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren. In de
ticketshop maakt Cango Tickets alleen gebruik van functionele cookies om het
kaartverkoopproces goed te laten verlopen.
Wijziging Privacybeleid
Cango Tickets B.V. behoudt zich het recht voor om haar Privacybeleid aan te
passen conform de geldende privacyregels. Op onze website vindt u steeds de
meest recente versie van ons Privacybeleid.
Contact
Als u verdere vragen hebt over ons privacybeleid neem dan contact met ons op via
info@cangotickets.com.

