
 

Privacy statement 
 
*Nederlandse versie privacy verklaring volgt onder de Engelse privacy statement 
 
Why the privacy statement? 
Enjoy Today finds it important that your privacy is guaranteed. Therefore, this privacy 
statement explains how we handle personal data and protect privacy. This privacy statement 
also shows to what end certain data is used. 
 
Which data does Enjoy Today collect? 
Enjoy Today only collects contact details if the user gives consent for this to happen. These 
details include the name and e-mail address of the user. We do this in order to make further 
contact with the user and to keep them updated. 
 
How does Enjoy Today No Waste Network collect data? 
The collection of contact details only occurs through the completion of the contact form. 
Without consent from those concerned, Enjoy Today does not collect personal data. 
 
What does Enjoy Today use the data for? 
The contact details are used by Enjoy Today solely for making contact once an e-mail 
message has been received by the users involved. 
 
Where are your details stored? 
The details are solely stored in the mailbox. If you later decide that you’d like your personal 
details removed from the mailbox, then please contact info@enjoytoday.amsterdam  
 
Who has access to your details? 
Only the Enjoy Today team has access to the mailbox and the information in it. These details 
are not passed on to any 3rd parties. 
 
Where can you go to ask questions? 
For any questions or complaints about your details and the protection of your privacy, you 
can contact the Enjoy Today coordinator at info@enjoytoday.amsterdam  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Privacy verklaring 
 
Waarom een privacyverklaring? 
Enjoy Today vindt het van belang om privacy te waarborgen. Daarom wordt in deze 
privacyverklaring informatie gegeven over hoe wij met persoonsgegevens omgaan en de 
privacy beschermen. Ook maakt deze privacyverklaring inzichtelijk met welk doel bepaalde 
gegevens gebruikt worden. 
 
Welke gegevens verzamelt Enjoy Today? 
Enjoy Today verzamelt alleen contactgegevens indien de gebruiker deze zelf opgeeft. Dit 
bestaat uit de naam en mailadres van de gebruiker. Dit doen wij om verder contact op te 
nemen en te onderhouden. 
 
Hoe verzamelen Enjoy Today No Waste Network gegevens? 
Het verzamelen van contactgegevens gebeurt alleen via het contactformulier. Zonder 
toestemming van de betrokkene verzamelt Enjoy Today geen persoonsgegevens.  
 
Waarvoor gebruikt Enjoy Today gegevens? 
De contactgegevens gebruikt Enjoy Today uitsluitend voor het eventueel contact opnemen, 
na het ontvangen van een e mailbericht van de betrokkene. 
 
Waar worden jouw gegevens opgeslagen?  
De gegevens worden uitsluitend in de mailbox bewaard. Wens je naderhand dat de 
persoonsgegevens verwijderd worden uit de mailbox, neem dan contact op met 
info@enjoytoday.amsterdam  
 
Wie heeft er toegang tot jouw gegevens? 
Alleen het team van Enjoy Today heeft toegang tot de mailbox en dus de gegevens. 
Gegevens worden niet aan derden doorgegeven. 
 
Waar kun je terecht met je vragen? 
Voor vragen of klachten over je gegevens en de bescherming van je privacy kun je contact 
opnemen met de coördinator van Enjoy Today. 
Mailen: info@enjoytoday.amsterdam 
 
 


