
Privacy- cookiebeleid www.IntoTheSummer.nl en bijbehorende Into The Summer festival. 
 
Universe Events B.V. vind privacy heel belangrijk. In deze privacyverklaring leggen we uit wat 
we doen met de persoonlijke informatie die we verzamelen van onze bezoekers.  
 
Universe Events B.V. beschermt je persoonlijke informatie, en deelt deze niet met derden. 
Wij leven de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens (AVG) 
na.  
Dat betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd zorgvuldig gebruiken. 
Hieronder staan een aantal punten waar je vanuit kan gaan: 
- Je persoonsgegevens worden alleen verwerkt in overeenstemming met het doel 

waarvoor jij ze hebt ingevuld.  
- De persoonsgegevens die we nodig hebben zijn beperkt tot het hoog nodige.  
- Universe Events B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen 

genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen.  
- Wij delen geen persoonsgegevens met derden of andere bedrijven, tenzij dit nodig is 

voor uitvoering van de doeleinden waarvoor u ze heeft verstrekt.  
- Als je vragen hier over hebt of precies wil weten wat wij allemaal van je hebben 

opgeslagen, neem dan contact op met info@universe-events.nl 
 
 
Kaartverkoop 
De kaartverkoop verloopt via Ticketmaster (universe) via onze website. Als je bij ons een 
ticket aanschaft slaan wij je gegevens op. Je gegevens zijn vervolgens alleen voor ons en 
Ticketmaster beschikbaar zodat wij je kunnen bereiken. Ten alle tijden maakt onze website 
gebruikt van een beveiligde (SSL-) verbinding.  
 
Nieuwsbrief 
Op meerdere plekken kan je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Hierin sturen wij nieuws 
en informatie over onze activiteiten. Dit abonnement kun je ten alle tijden opzeggen. 
Onderaan de nieuwsbrief zit een afmeldlink.  
 
Cookies en privacy 
Cookies zijn tekstbestanden met een klein beetje informatie die wordt opgeslagen op het 
moment dat je onze website bezoekt. Cookies zijn niet gevaarlijk. Ze kunnen niet worden 
gebruikt om computervirussen te verspreiden of privégegevens of wachtwoorden van je 
computer te achterhalen.  
Als je ervoor kiest onze cookies niet te accepteren kan je onze website gewoon bezoeken.  
 
 
Wij zullen ons privacy- en cookiebeleid aanpassen op het moment dat onze website of regels 
rondom cookies en veiligheid veranderen. Dit privacy- en cookiebeleid is opgezet op 1-12-
2019.  

http://www.intothesummer.nl/
mailto:info@universe-events.nl

