Privacy verklaring DJ School Nederland (onderdeel
van Smile Creations)
Over ons privacybeleid; Smile Creations - DJ School Nederland, Smile Creations Music Label
geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben
voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die
wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit
voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van
toepassing op het gebruik van de websites en de daarop ontsloten dienstverlening van Smile
Creations - DJ School Nederland, Smile Creations Music Label. De ingangsdatum voor de
geldigheid van deze voorwaarden is 25/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie
vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens
over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en
onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook
leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen
misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons
verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact
opnemen met onze contactpersoon Mevr. J. van den Berg voor privacy zaken, u vindt de
contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid. Over de gegevensverwerking Hieronder
kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke
beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn. Onze website is
ontwikkeld met wordpress software, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Hostnet.
Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt,
worden met deze partij gedeeld. Hostnet heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische)
ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Hostnet
is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende
beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing
van SSL-encryptie en een sterk wachtwoord beleid wat regelmatig wordt aangepast. Er worden
back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen. Wij hebben passende technische en
organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel
mogelijk te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan in ieder geval uit de toepassing
van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Hostnet is op grond van de overeenkomst
tot geheimhouding verplicht.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van
de gekozen dienst die je afneemt of informatie over aanvraagt bij Smile Creations, DJ School
Nederland, Smile Creations Music Label:
• NAW-gegevens
• Telefoon nummer
• Email adres
• leeftijd, geboortedatum
• Nationaliteit
• kopie geldig ID-bewijs indien van toepassing
• Bedrijfsnaam en bedrijfsgegevens zoals kvk nummer indien van toepassing
• IP adres indien je onze websites bezoekt
• Browse gegevens over jouw activiteiten op onze websites
• Chat geschiedenis middels onze chat functie op onze websites
• (Pers) Foto’s
• URL en social media links indien van toepassing

• Kopie distributie overeenkomst indien van toepassing
• Overige gegevens die je zelf actief aan ons verstrekt door een aanmelding per email,
telefonisch, via WhatsApp, in correspondentie, via ons bezoekregistratie formulier/verklaring
van geleverde diensten op onze locaties of via het verzenden van jouw gegevens via ons
contact formulier op onze websites
• Onze website en diensten hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over website
bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouder(s) of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouder(s)
en/of verzorger(s) betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.
• We verwerken zelf foto’s van onze eigen audio- en video apparatuur. Dit zijn foto’s of video’s
die door ons zelf worden gemaakt en ook worden verstrekt aan diegene die op de foto of
video staat. We gebruiken deze foto’s als positieve uiting op onze websites en social media.
Wij vragen altijd jouw toestemming voordat we een foto of video nemen.
• Een gedeelte van onze gegevens verwerking en opslag is wettelijk verplicht voor de
belastingdienst. Hier dienen wij ons aan te houden.
• Je kunt jezelf ook aanmelden voor onze nieuwsbrieven die we gemiddeld 1x per maand
verzenden. Afmelden kan ook onderaan elke nieuwsbrief.
• Het is mogelijk dat je via social media een advertentie te zien krijgt over DJ School
Nederland, Smile Creations of Smile Creations Music Label. In deze gevallen val je in een
algemene doelgroep waar wij onze advertentie op richten en hebben ingesteld.
• Volgens de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo
goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via
info@djschoolnederland.nl of info@smilecreations.nl
• Voor wijzigingen, rectificatie of (gedeeltelijke) verwijdering van je gegevens kun je ook
contact met ons opnemen via info@djschoolnederland.nl of info@smilecreations.nl
• Persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk of dan door de belastingdienst
vereist. De exacte bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens
hebben gekregen. Vragen hierover kun je stellen via info@djschoolnederland.nl of
info@smilecreations.nl
Wij maken gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken namens DJ
School Nederland, Smile Creations, Smile Creations Music Label:
Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Paypal, Wordpress, Hostnet, Jan Morel, Genelec, Native
Instruments, Aweber, Mailchimp, Zendesk, ING Bank, Mastercard, Visa, KNAB, Rabobank, Kvk,
Belastingdienst, Apple, Beatport, Spotify, Amazon, iTunes, Foscam, Dahua, Samsung, Canon
connect, Google.
Wij hebben de volgende maatregelen genomen om gegevens te beveiligen;
•
•
•
•

Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele
beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (SSL) . Dit kun
je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
Ons netwerk is beveiligd met SSL en VPN.
Alle medewerkers van Smile Creations, DJ School Nederland die toegang hebben tot
persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.

Contactgegevens
Smile Creations - DJ School Nederland - Smile Creations Music label gevestigd te Stationsplein
91, 5211BM, ’s-Hertogenbosch, Nederland. T (06) 26124333 E info@djschoolnederland.nl
Contactpersoon voor privacy zaken Mevr. J. van den Berg

ENGLISH VERSION:
Privacy statement DJ School Nederland (part of Smile Creations)
About our privacy policy; Smile Creations - DJ School Netherlands, Smile Creations Music Label
cares a lot about your privacy. We therefore only process data that we need for (improving)
our services and handle the information we have collected about you and your use of our
services with care. We never make your data available to third parties for commercial
purposes. This privacy policy applies to the use of the websites and the services provided by
Smile Creations - DJ School Nederland, Smile Creations Music Label. The effective date for the
validity of these conditions is 25/05/2018, with the publication of a new version the validity of
all previous versions expires. This privacy policy describes what information about you is
collected by us, what this information is used for and with whom and under what conditions
this information may be shared with third parties. We also explain to you how we store your
data and how we protect your data against misuse and what rights you have with regard to the
personal data you provide to us. If you have any questions about our privacy policy, please
contact our contact person Mrs. J. van den Berg for privacy matters, you will find the contact
details at the end of our privacy policy. About data processing Below you can read how we
process your data, where we store it (or have it stored), which security techniques we use and
for whom the data can be viewed. Our website has been developed with wordpress software,
we have chosen Hostnet for our web hosting. Personal data that you make available to us for
the purposes of our services is shared with this party. Hostnet has access to your data to offer
us (technical) support, they will never use your data for any other purpose. On the basis of the
agreement we have concluded with them, Hostnet is obliged to take appropriate security
measures. These security measures consist of the application of SSL encryption and a strong
password policy that is regularly updated. Backups are made to prevent data loss. We have
taken appropriate technical and organizational measures to prevent misuse, loss and
corruption of data as much as possible. These security measures consist of the application of
SSL encryption and a strong password policy. Hostnet is obliged to maintain confidentiality on
the basis of the agreement.
Below an overview of the personal data that we may process, depending on the service you
choose or request information from Smile Creations, DJ School Nederland, Smile Creations
Music Label:
• Name and address data
• Telephone number
• E-mail address
• age, date of birth
• Nationality
• copy valid ID proof if applicable
• Company name and company details such as Chamber of Commerce number if applicable
• IP address if you visit our websites
• Browse data about your activities on our websites
• Chat history through our chat function on our websites
• (Press) Photos
• URL and social media links if applicable
• Copy distribution agreement if applicable
• Other data that you actively provide to us by registering by email, telephone, via WhatsApp,
in correspondence, via our visit registration form / statement of services provided at our
locations or by sending your data via our contact form on our websites

Our website and services do not intend to collect data about website visitors who are younger
than 16 years of age unless they have permission from parent (s) or guardian. However, we
cannot check whether a visitor is older than 16 years. We recommend that parent (s) and / or
caregiver (s) be involved in the online activities of their children.
We process photos ourselves from our own audio and video equipment. These are photos or
videos that are made by ourselves and are also provided to those on the photo or video. We
use these photos as a positive expression on our websites and social media. We always ask for
your permission before we take a photo or video.
Part of our data processing and storage is required by law for the tax authorities. We must
adhere to this.
You can also sign up for our newsletters that we send on average once a month. You can also
unsubscribe at the bottom of every newsletter.
It is possible that you will see an advertisement on DJ School Netherlands, Smile Creations or
Smile Creations Music Label via social media. In these cases you fall into a general target
group that we target and have set our advertisement to.
According to the AVG, everyone has a number of rights. We do our utmost to meet this as well
as possible. Do you have tips or comments? Please contact us via info@djschoolnederland.nl or
info@smilecreations.nl
For changes, rectification or (partial) removal of your data you can also contact us via
info@djschoolnederland.nl or info@smilecreations.nl
We do not store personal data longer than necessary or than required by the tax authorities.
The exact retention period depends on the purpose for which we received the data. You can
ask questions about this via info@djschoolnederland.nl or info@smilecreations.nl

We use the following suppliers who process personal data on behalf of DJ School Nederland,
Smile Creations, Smile Creations Music Label:
Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Wordpress, Hostnet, Jan Morel, Genelec, Native
Instruments, Aweber, Mailchimp, Zendesk, ING Bank, Mastercard, Visa, KNAB, Rabobank, Kvk,
Tax Office, Apple, Beatport, Spotify, Amazon , iTunes, Foscam, Dahua, Samsung, Canon
connect, Google.
We have taken the following measures to protect data;
Our employees' servers and devices are equipped with current security software, such as a
virus scanner and firewall.
We only send your data via secure internet connections (SSL). You can see this on the address
bar "https" and the padlock.
Our network is secured with SSL and VPN.
All employees of Smile Creations, DJ School Nederland who have access to personal data are
trained to handle your data with care.
Contact details
Smile Creations - DJ School Netherlands - Smile Creations Music label located at Stationsplein
91, 5211BM, 's-Hertogenbosch, the Netherlands. T (06) 26124333
E info@djschoolnederland.nl Contact person for privacy matters Mrs. J. van den Berg

