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Privacy voorwaarden Op Rolletjes Producties 
  
Op Rolletjes Producties respecteert de privacy van de bezoekers van haar website www.op-rolletjes-producties.nl 
en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Uw 
persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens hieraan stelt, alsmede met overige toepasselijke wet- en regelgeving. Tevens neemt Op 
Rolletjes Producties passende beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onbevoegde 
toegang tot of onbevoegde wijziging, bekendmaking of vernietiging van uw gegevens. Door gebruik van deze 
website te maken gaat u akkoord met de voorwaarden van het privacy beleid van Op Rolletjes Producties. 
 
Op Rolletjes Producties verwerkt persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden. Als u ons persoonlijke 
informatie verschaft vis ons contactformulier op de website, per post, via aanmelding voor de nieuwsbrief, of 
anderzijds, kunnen wij deze informatie behouden en gebruiken voor verschillende doeleinden, waaronder het 
afhandelen van uw vraag of verzoek. Op Rolletjes Producties heeft niet de bedoeling bijzondere 
persoonsgegevens (zoals gegevens betreffende politieke voorkeuren, religieuze overtuigingen e.d.) te 
verzamelen via deze website. Indien u Op Rolletjes Producties ongevraagd bijzondere persoonsgegevens 
verstrekt, dan wijzen wij u erop dat u (uitdrukkelijk) toestemt in het gebruik door ons van die gegevens. De 
persoonsgegevens die u ons verstrekt bewaren wij (ook in de cloud) zolang als naar de aard van het 
onderliggende contact noodzakelijk is. Dit hangt af van en verschilt per doel waarvoor wij uw persoonsgegevens 
nodig hebben en hetgeen hierover is vastgelegd in de wet. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan 
derden, tenzij benodigd voor de uitvoering van onze dienstverlening en tenzij wij hier krachtens de wet toe 
verplicht zijn. 

Indien u een relatie met Op Rolletjes Producties heeft, dan heeft u het recht om ons schriftelijk te verzoeken 
inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en ons te verzoeken deze (in het geval de gegevens onjuistheden 
bevatten) te laten wijzigen, aanvullen of verwijderen.  
 
In het geval een of meerdere (gedeelte van) bepaling(en) van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, 
dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing en zal/ zullen de nietige of vernietigde bepaling(en) van 
deze voorwaarden worden vervangen door (een) nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en). Hierbij wordt zoveel 
mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke nietige of vernietigde bepaling(en) in acht genomen.  
 
Op deze privacy voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of 
verband houden met deze voorwaarden zullen worden beslecht door de rechtbank in Utrecht of een andere door 
Op Rolletjes aangewezen rechter zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in 
de weg zouden staan. 
 
Op Rolletjes Producties behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment 
wijzigingen in deze Privacy voorwaarden aan te brengen.  
 
Als u vragen of opmerkingen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met Op Rolletjes Producties 
door het invullen van ons contactformulier of per post: Newtonlaan 115, 3584 BH, Utrecht 
  
KvK: 64736970 

	
Deze Privacy voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op 21 november 2016. 
 

	
	
	


