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Privacy verklaring 
 
Wij, MP verhuur & events, vinden privacy en veiligheid heel belangrijk en gaan daarom vertrouwelijk 
met uw gegevens om. Wij zullen uw gegevens nooit doorgeven aan derden. Wat doen wij met de 
aangeleverde persoonsgegevens: 
 
Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?  
MP verhuur & events gevestigd te Steenbergen is verantwoordelijk voor alle gegevens die u bij ons 
achterlaat. 
 
Welke gegevens slaan wij op? 
Welke gegevens wij opslaan is afhankelijk van hoe u bij ons bent gekomen:  
  

- Offerteaanvraag / contactaanvraag via website (www.martyparty.nl) : 
Wij bewaren de offertaanvraag via de website met daarin de gegevens die u bij ons achterliet om 
contact met u te kunnen opnemen. Dit betreft uw voornaam, achternaam, e-mailadres en 
telefoonnummer. Aanvullend kunnen wij vragen om het adres en afleveradres. Het offerteformulier 
en het bijkomende e-mailverkeer wat er geweest is vanaf het moment dat de aanvraag bij ons 
binnen is gekomen tot aan het moment van de huurdatum bewaren wij. Indien u na een periode van 
drie jaar geen aanvraag meer bij ons heeft geplaatst verwijderen wij al uw berichten. 
 

- Per e-mail 
Wij bewaren het e-mailverkeer, met daarin uw gegevens voornaam, achternaam, e-mailadres, 
telefoonnummer, adres en afleveradres. Deze gegevens zijn verkregen per e-mailverkeer en bewaren 
wij een periode van drie jaar. Indien er geen aanvraag meer is gekomen zullen wij deze gegevens 
verwijderen.  
 

- Website 
Wij analyseren onze website (www.martyparty.nl) bezoekers. Het klik gedrag wordt bijgehouden.  
  
Wij houden graag contact met u 
Wij benaderen onze klanten via e-mail om de beschikbaarheid van artikelen door te geven, offertes 
door te sturen, digitale facturen te sturen en om aflever- en ophaaltijden door te geven. 
 
Wij zouden klanten die een aanvraag bij ons hebben gedaan in een later stadium, na de huurdatum, 
kunnen benaderen via e-mail om te vragen naar uw ervaringen bij ons of om te vragen, indien u 
regelmatig terugkerende klant bent, of wederom interesse heeft in het huren van artikelen. Indien u 
dit niet wenst kunt u dit kenbaar maken bij ons. 
 
Nieuwsbrief 
Wij werken momenteel niet met een nieuwsbrief 
 
Vragen 
Mochten er vragen zijn over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via 
info@martyparty.nl of 06-53335157 
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