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Strictly Country Records exploiteert de website strictcountry.nl (hierna "Service" genoemd). 
Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar 
maken van persoonlijke gegevens wanneer u onze Service gebruikt en de keuzes die u aan die 
gegevens hebt gekoppeld. Door de Service te gebruiken, stemt u in met het verzamelen en gebruiken 
van informatie in overeenstemming met dit beleid. 
 

Persoonlijke gegevens 

Tijdens het gebruik van onze Service kunnen we u vragen om ons bepaalde persoonlijk 
identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen 
of om u te identificeren ('Persoonlijke gegevens'). Persoonlijk identificeerbare informatie kan 
omvatten, maar is niet beperkt tot: 

•   E-mailadres 

•   Voornaam en achternaam 

•   Telefoonnummer 

•    Adres, stad, staat, provincie, postcode (postcode), land 
 

Gebruiksgegevens 

Deze gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocol-adres van uw 
computer (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina's van onze service die u bezoekt, 
het tijdstip en de datum van uw bezoek, de tijd die aan die pagina's is besteed, uniek apparaat-ID's 
en andere diagnostische gegevens. 
 

Gebruik van gegevens 

Strictly Country Records gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden: 

•    Om onze service te leveren en te onderhouden 

•    Om u op de hoogte te brengen van wijzigingen in onze Service 

•    Om u toe te staan deel te nemen aan interactieve functies van onze service als u daarvoor kiest 

•    Om klantenzorg en ondersteuning te bieden 

•    Technische problemen detecteren, voorkomen en verhelpen 

Uw gegevens kunnen worden bijgehouden op computers buiten uw staat, provincie, land of andere 
rechtsgebieden van de overheid waar de wetgeving inzake gegevensbescherming anders kan zijn 
dan die in uw rechtsgebied. Als u zich buiten Nederland bevindt en ervoor kiest om ons informatie 
te verstrekken, houd er dan rekening mee dat we GEEN persoonlijke gegevens overdragen. Strictly 
Country Records neemt alle stappen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw 
gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en dat er geen 
overdracht van uw persoonlijke gegevens plaatsvindt. 
 



Openbaarmaking van gegevens / wettelijke vereisten 

Strictly Country Records kan uw persoonlijke gegevens openbaar maken in de oprechte overtuiging 
dat dergelijke actie noodzakelijk is om: 

•    Om te voldoen aan een wettelijke verplichting 

•    Om de rechten of eigendom van Strictly Country Records te beschermen en verdedigen 

•    Om mogelijke overtredingen in verband met de Service te voorkomen of te onderzoeken 

•    Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Service of het publiek te beschermen 

•    Ter bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid 
 

Beveiliging van gegevens 

De beveiliging van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode 
voor verzending via internet of elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel wij ernaar streven 
aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de 
absolute veiligheid ervan niet garanderen. Derden hebben GEEN toegang tot uw persoonlijke 
gegevens. 
 

Links naar andere sites 

Onze Service kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een 
link van derden klikt, wordt u naar de site van die derde partij geleid. We hebben geen controle 
over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van 
sites of services van derden. 
 

Wijzigingen in dit privacybeleid 

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte brengen van 
eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen. We zullen u dit 
laten weten via e-mail en / of een prominente kennisgeving op onze service, voordat de wijziging 
van kracht wordt en de "ingangsdatum" bovenaan dit Privacybeleid bijwerken. U bent van harte 
uitgenodigd om dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in 
dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst. 
 

Neem contact met ons op 

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op: 

• Per e-mail: strictlycountry@planet.nl 
• Door deze pagina te bezoeken op onze website: http://www.strictlycountry.nl 
• Op telefoonnummer: +31 599 312663 
• Per post: SCR, Postbus 32, 9540 AA Vlagtwedde, Nederland 
• KvK # 02323510 
• BTW # NL064797910B01 
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