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Algemeen Privacy Statement.  
 
Deze website wordt beheerd door Bangmasounds.nl  
Als u gebruik maakt van de website van Bangmasounds.nl en de producten en 
diensten die daarop te vinden zijn, dan laat u gegevens bij ons achter. 
Bovendien laat de website een aantal soorten cookies op uw computer 
achter. Deze cookies worden gebruikt om de website beter te laten werken 
op uw apparaat.  
 
Hieronder kunt u lezen welke gegevens Bangmasounds.nl kan verzamelen, 
waarom wij dat doen en wat wij met die gegevens kunnen doen.  
 
Cookies 
Om deze website beter en sneller te laten functioneren, worden bepaalde 
gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze 
informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogeheten 
‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina 
automatisch op uw apparaat worden geplaatst.  
U kunt het gebruik van ‘cookies’ via de instellingen van de gebruikte browser 
uitschakelen. Dit leidt echter tot een goede werking van bangmasounds.nl.  
 
Hoe komen wij aan uw gegevens?  
Bangma Sounds kan gegevens van u verwerken door dat u gebruik maakt van 
de website van Bangma Sounds en/of door dat u contact met Bangma 
Sounds opneemt doormiddel van email of telefoon. Bangma Sounds kan de 
volgende persoonsgegevens van u verwerken:  

- Uw voor- en achternaam 
- Uw adresgegevens  
- Uw telefoonnummer 
- Uw emailadres  
- Uw IP-adres  

 
Waarom heeft Bangma Sounds deze gegevens nodig?  
Bangma Sounds verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te 
kunnen nemen. Zowel telefonisch en/of email schriftelijk te kunnen 
benaderen.  
  
Met wie deelt Bangma Sounds uw gegevens?  
Bangma Sounds gaat vertrouwelijk met uw gegevens om. Wij zullen uw 
gegevens niet verkopen of aan derden verstrekken.  
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Inzicht in gegevens 
U heeft ten alle tijden het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te 
passen of te verwijderen. U kunt uw verzoek schriftelijk insturen naar 
info@bangmasounds.nl.  
 
Hoe worden uw gegevens beveiligd? 
Uw gegevens worden veilig opgeslagen. De website, www.bangmasounds.nl 
maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te waarborgen dat uw 
persoonsgegevens niet in de verkeerde handen vallen. 
 
Vragen?  
Mocht u nog vragen omtrent dit privacy Statement hebben, kunt u contact 
opnemen met Bangma Sounds via info@bangmasounds.nl.  
  
  
 
 
 
 


