Privacy statement en cookies
Wij respecteren de privacy van de bezoekers van deze website en dragen er zorg voor dat de
persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij verwerken uw
gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de
Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG).
Doel van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten
of omdat u heeft aangegeven dat we u mogen benaderen voor uw medewerking aan een van de
programma’s die wij produceren en voor het beheren van relaties. Als u ons een e-mail stuurt, dan
worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van de inhoud van uw e-mail
nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het
IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en de gegevens die uw browser meestuurt. Deze
gegevens kunnen worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op onze website en om de
werking van onze website te optimaliseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt en
worden altijd zoveel mogelijk geanonimiseerd.

Gebruik van cookies
Als u onze website bezoekt dan kunnen wij gebruik maken van cookies. Dit zijn eenvoudige bestandjes
waarin informatie wordt opgeslagen op uw computer om de werking van de site te optimaliseren
(functionele cookies). Deze cookies hebben geen gevolgen voor uw privacy en kunnen eenvoudig
uitgezet worden via uw browser.
Inzage, rectificatie en recht van verzet
Indien u een relatie met ons bedrijf heeft u de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien, te
laten aanpassen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons op de hoogte stellen indien u niet wilt
worden benaderd met informatie over onze producties en diensten door dit te melden bij het
navolgend adres: privacy@strixtv.nl
Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze
website worden gepubliceerd.

