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PRIVACYBELEID  SERSHATI PARTY PLANNING & STYLING  
 
Sershati Party Planning & Styling respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens in de 
hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke in lijn met de Europese Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (hierna: de ''AVG''). Bij persoonsgegevens gaat het om alle 
informatie over een persoon. Sershati Party Planning & Styling is bevoegd om het privacybeleid 
tussentijds eenzijdig te wijzigen. Om die reden raden wij u aan ons privacybeleid regelmatig 
door te lezen. Een huidige versie van het privacybeleid vindt u altijd op onze website 
www.sershati.nl. Dit privacybeleid heeft betrekking op hoe wij met uw persoonsgegevens 
omgaan bij uw bezoek aan onze website en indien wij een overeenkomst tot dienstverlening 
zijn aangegaan. Als u het bezoek aan onze website voortzet of akkoord gaat met onze 
dienstverlening dan accepteert u deze voorwaarden. Voor aanvullende informatie over de 
bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit 
persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 
 
ARTIKEL 1 Juridische informatie 
Sershati Party Planning & Styling:  Sershati Party Planning & Styling gevestigd aan het adres 
     Berberisstraat 12 (9421 SE) te Bovensmilde, rechtsgeldig 
     vertegenwoordigd door Serena Titapasanea.   
Website:     www.sershati.nl 
 
ARTIKEL 2 Doel verwerking persoonsgegevens  
Sershati Party Planning & Styling verzamelt en verwerkt de benodigde persoonsgegevens 
(naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, geslacht, burgerservicenummer, 
geboorteplaats, e-mailadres, belastingtechnische en financiële gegevens etc.) uitsluitend voor 
de hierna te noemen doeleinden:  
 

§ het verlenen van diensten volgens de dienstverleningsovereenkomst 
§ advisering 
§ voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen 
§ marketing- en communicatie activiteiten 
§ werving en selectie. 

 
ARTIKEL 3 Grondslag verwerking persoonsgegevens 
Sershati Party Planning & Styling verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens 
uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:  

§ een wettelijke verplichting 
§ uitvoering van een overeenkomst 
§ verkregen toestemming van betrokkene(n) op welke wijze dan ook 
§ een gerechtvaardigd belang 
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ARTIKEL 4 Bewaartermijn  
Sershati Party Planning & Styling bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer 
dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan 
wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. 
 
ARTIKEL 5 Uw rechten  
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft iedereen recht op inzage van en rectificatie of 
het verwijderen van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, 
alsook het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen. 
Ieder verzoek moet worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u 
uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan 
worden opgenomen. Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid 
van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven 
toestemming, kunt u kenbaar maken via info@sershati.nl. U ontvangt in beginsel binnen 4 
weken nader bericht.  Als het verzoek complex is kan deze termijn met twee maanden worden 
verlengd. 
 
ARTIKEL 6 Delen met derden 
Sershati Party Planning & Styling deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor 
zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde 
doeleinden. Daarnaast kan Sershati Party Planning & Styling persoonsgegevens verstrekken 
aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede 
instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Met de derde partij die namens 
en in opdracht van Sershati Party Planning & Styling uw persoonsgegevens verwerkt, wordt 
een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot 
naleving van de AVG. Dergelijke verwerkersovereenkomsten kunnen op uw verzoek worden 
ingezien.  
 
ARTIKEL 7 Beveiliging persoonsgegevens  
Sershati Party Planning & Styling hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van 
uw persoonsgegevens. Om die reden zorgt Sershati Party Planning & Styling voor passende en 
organisatorische maatregelen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen.  
 
ARTIKEL 8 Gebruiksvoorwaarden website  
1. De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. Onze website mag alleen 

worden gebruikt voor commerciële, politieke of andere doeleinden, indien Sershati Party 
Planning & Styling daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. 

 
2. Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, videobeelden, geluiden en 

technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren, zijn 
beschermd bij de wet door intellectuele eigendomsrechten. Reproductie, herhaling, gebruik 
of aanpassing op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
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Sershati Party Planning & Styling is ten strengste verboden. Indien Sershati Party Planning 
& Styling niet direct actie onderneemt, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende 
toestemming dan wel het afzien van juridische maatregelen. 

 
3. Voor het goede beheer van de website kan Sershati Party Planning & Styling op elk 

moment: de toegang aan bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken; 
alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren; alle 
informatie verwijderen die in strijd is met nationale of internationale wetgeving; de website  
tijdelijk niet beschikbaar maken om updates uit te voeren.  

 
4. Op de website van Sershati Party Planning & Styling kunnen knoppen (ook wel buttons 

genaamd) en/of links zijn opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op 
sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, LinkedIn of Facebook. 
Sershati Party Planning & Styling houdt hier geen toezicht op en is niet verantwoordelijk 
voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik 
van die media is dus geheel voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde 
partijen gebruik maakt of op buttons drukt, is het raadzaam eerst het privacybeleid van die 
derden door te lezen.  

 
5. Sershati Party Planning & Styling is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, 

moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website. Sershati Party 
Planning & Styling is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden 
gevoerd vanwege het gebruik van de website of vanwege het schenden van dit 
privacybeleid. Sershati Party Planning & Styling is niet verantwoordelijk voor enige schade 
die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding 
met of het gebruik van de website. 

 
ARTIKEL 9 Cookies en statistieken 
Sershati Party Planning & Styling houdt gebruiksgegevens bij van de website voor statistische 
doeleinden. Deze persoonsgegevens worden niet door Sershati Party Planning & Styling aan 
derden verkocht. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website op 
bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. Op de website van de 
Autoriteit Consument en Markt kunt u meer informatie vinden over cookies en hoe u deze kunt 
blokkeren of verwijderen. Als u het bezoek aan onze website voorzet gaat u akkoord met onze 
cookies. Meer over cookies leest u in onze cookieverklaring.  
 
ARTIKEL 10  Toepasselijk recht 
Op dit privacybeleid is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats 
van Sershati Party Planning & Styling is uitsluitend bevoegd bij eventuele geschillen omtrent 
deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is. 
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ARTIKEL 11 Contact  
Bij vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens of dit privacybeleid kunt u contact 
met ons opnemen, bij voorkeur via info@sershati.nl.  
 
Laatstelijk gewijzigd op 18 juni 2020 
 
 


