
In deze privacyverklaring wordt uiteengezet hoe Skybox B.V. (hierna ‘Skybox’ en ‘wĳ’ genoemd) alle persoonlĳke 
informatie die je ons geeft; wordt gebruikt en beschermd. Deze privacyverklaring wordt uitgegeven in 
overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Skybox doet er alles aan 
om ervoor te zorgen dat jouw privacy wordt beschermd. Daarom is Skybox zo transparant mogelĳk in de omgang 
met persoonsgegevens en dat willen we bereiken door middel van deze privacyverklaring. In deze 
privacyverklaring wordt uiteengezet van wie de persoonsgegevens zĳn, wat het zĳn en waarom we deze 
verzamelen en opslaan. Je kunt ook lezen over de wettelĳke basis voor het verzamelen van persoonsgegevens, 
met wie we deze kunnen delen en hoe we deze beschermen. Tot slot leggen we uit wat jouw rechten zĳn met 
betrekking tot die gegevens.
Mochten wĳ je vragen om bepaalde informatie te verstrekken waarmee je kunt worden geïdentificeerd, dan kun je 
er zeker van zĳn dat deze alleen zal worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring.
Deze privacyverklaring is van kracht vanaf 4 januari 2021. De meest recente versie is altĳd te vinden op de website 
van Skybox. Wĳ raden je daarom aan om regelmatig de website te controleren op de nieuwste versie en de 
privacyverklaring te lezen.

 

ALGEMEEN
 
Skybox beperkt de verwerking van persoonsgegevens tot een absoluut minimum. Het zal echter altĳd bepaalde 
persoonsgegevens nodig hebben, zoals voor de levering van producten en diensten die Skybox aanbiedt. Zo 
vraagt de online ticketshop op skybox.nl bepaalde persoonsgegevens; deze gegevens zĳn nodig om de bestelde 
diensten correct te kunnen leveren. Er zĳn ook andere gevallen waarin we jouw persoonlĳke gegevens nodig 
hebben, bĳvoorbeeld wanneer je je abonneert op onze emailcommunicatie, een Skybox membership hebt, een 
evenement of activiteit bĳwoont of solliciteert naar een baan bĳ Skybox. Daarnaast verzamelen wĳ 
persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze website en/of social mediakanalen zoals jouw IP-adres en 
de browser die je gebruikt. Deze gegevens worden alleen gebruikt om te analyseren hoe onze website werkt en 
kunnen ook worden gebruikt voor marketingdoeleinden (Google Analytics). Jouw persoonsgegevens worden met 
de grootst mogelĳke zorgvuldigheid behandeld. Deze gegevens worden in beginsel niet aan derden verstrekt, tenzĳ 
dit voor de betreffende dienst noodzakelĳk is of wĳ daartoe wettelĳk verplicht zĳn. Wĳ doen ons uiterste best om 
ervoor te zorgen dat deze gegevens zo goed mogelĳk worden beveiligd. Persoonsgegevens worden zo kort 
mogelĳk bewaard, rekening houdend met wettelĳke bewaartermĳnen. Wie zĳn of haar gegevens aan ons levert, is 
en blĳft eigenaar van deze gegevens. Dit houdt in dat de eigenaar van deze gegevens toestemming heeft gegeven 
voor het verwerken van de persoonsgegevens. Het betekent ook dat de eigenaar deze toestemming kan intrekken 
en kan vragen om zĳn/haar gegevens te verwĳderen.
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