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Privacy Statement 

Get Airplay respecteert de privacy van haar bezoekers en gebruikers. De informatie die Get Airplay verzamelt, 
wordt vertrouwelijk behandeld. De verwerking daarvan gebeurt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 
 
Bezoekersgegevens 

Van bezoekers van de website van Get Airplay worden beperkte gegevens geregistreerd en opgeslagen. Het 
betreft een URL, IP-adres, datum en tijd en user-agent. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd opgeslagen 
en worden gebruikt om het bezoek op de website te analyseren en de werking van de website te optimaliseren. 
Get Airplay behoudt zich het recht voor om ook het klikgedrag van bezoekers te meten, e.e.a. met dezelfde 
doeleinden als hier genoemd. De hier vermelde gegevens worden (zo veel mogelijk) anoniem bewaard. 
 
Persoonsgegevens 

Van gebruikers die zich aanmelden op de website worden alle door hem/haar verstrekte (persoons)gegevens 
geregistreerd en opgeslagen. Dit betreft met name NAW-gegevens, geboortedatum, telefoonnummer, e-
mailadres(sen) en gekozen wachtwoord. Deze gegevens zijn nodig voor het aangaan van (een) 
overeenkomst(en) met gebruikers. Ook kunnen deze gegevens gebruikt worden voor het beheren van relaties en 
het exploiteren van activiteiten ter vergroting van het klantenbestand. Indien gebruikers daadwerkelijk bestanden 
uploaden worden ook bankrekeninggegevens en de muziekinformatie verzameld en bewaard. Deze gegevens 
zijn nodig voor het uitbetalen van gelden aan gebruikers. De muziekinformatie wordt gebruikt conform de met 
gebruiker overeengekomen licentieovereenkomst.  
Voornoemde gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard, tot dat de opdracht tot verwijdering gegeven wordt.  
 
Google Analytics en Facebook 

Get Airplay gebruikt geen Google Analytics. Via de website van Get Airplay is het mogelijk om in te loggen op 
Facebook. Deze tool plaatst geen cookies en Get Airplay verstrekt ook geen andere gegevens aan Facebook. 
Indien bezoekers via de website van Get Airplay inloggen bij Facebook, kan het zijn dat Facebook daaromtrent 
gegevens registreert. Get Airplay is daarbij niet betrokken en dit komt volledig voor rekening en risico van de 
gebruiker zelf en/of Facebook.  
 
Cookies 

Get Airplay maakt alleen gebruik van technisch noodzakelijke cookies. Deze worden gebruikt wanneer de 
gebruiker zich aanmeldt bij Get Airplay. Andere cookies worden door Get Airplay niet geplaatst of gebruikt. 
 
Nieuwsbrief 

Get Airplay maakt gebruik van nieuwsbrieven. Voor het aanmelden daarvoor wordt apart akkoord gevraagd aan 
gebruikers. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee gebruikers zich af kunnen melden voor de nieuwsbrief. 
 
Beveiliging gegevens 

Alle door Get Airplay verzamelde gegevens worden opgeslagen in een deugdelijk beveiligde database, die zich 
bevindt op een eveneens deugdelijk beveiligde server. Derden hebben geen toegang tot deze bestanden. 
GetAirplay maakt gebruik van SSL-verbindingen (Secure Socket Layer). 
 
Niet delen met derden 

Get Airplay deelt verzamelde gegevens, van welke aard dan ook, niet met derden, tenzij dit voor de goede 
uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is of wanneer de Wet daartoe noopt.  
 
Inzien en wijzigen gegevens 

Aangemelde gebruikers hebben het recht om hun gegevens in te zien. Als de door Get Airplay geregistreerde 
gegevens niet juist zijn, dan kan de gebruiker schriftelijk verzoeken om de gegevens te wijzigen. Dit gebeurt per 
e-mail aan: info@getairplay.nl. 
 
Wijzigen Privacy Statement 

Get Airplay is gerechtigd deze Privacy Statement (eenzijdig) te wijzigen. Wijzigingen worden gepubliceerd op de 
website. 


