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Deze privacyverklaring is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die  
Digital Hotel Tv /  Hospitality Tv / Sola Trading V.O.F., ingeschreven sinds 30-06-1997 bij de Kamer 
van Koophandel onder nummer 36047335, (hierna genoemd als “Sola Trading V.O.F. ”), uitvoert ten 
behoeve van een wederpartij aan wie zij, op basis van een B2B overeenkomst of SLA, diensten levert. 

Hoe gaat Sola Trading V.O.F. om met deze persoonsgegevens? 
In het kader van de dienstverlening legt Sola Trading V.O.F.  gegevens vast.  
Sola Trading V.O.F. gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de 
desbetreffende overeenkomst en/of SLA, en voor haar overige dienstverlening en interne 
bedrijfsvoering.  

Sola Trading V.O.F. gebruikt de gegevens niet voor andere doeleinden zoals het toesturen van 
bijvoorbeeld nieuwsbrieven en andere marketingdoeleinden, tenzij daarvoor uitdrukkelijk 
toestemming voor is verleend. 

Sola Trading V.O.F. verstrekt gegevens niet aan derden zonder uitdrukkelijk voorafgaande 
toestemming, tenzij daartoe verplicht op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, dan wel 
tenzij dit nodig is ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en 
SolaTrading V.O.F. .  

Welke gegevens worden opgeslagen? 
Sola Trading V.O.F.  gebruikt alleen standaard gegevens zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer 
en/of bedrijfsnaam, adres en functie. Daarnaast aankoopgegevens m.b.t. de aanschaf en het gebruik 
van Sola Trading V.O.F. producten en diensten, en de daarbij behorende inloggegevens voor op 
locatie geplaatste apparatuur. Sola Trading V.O.F. heeft daar de standaard beheersmaatregelen voor 
doorgevoerd. 

Verstrekking aan derden 
In het kader van de dienstverlening kan Sola Trading V.O.F. gebruik maken van diensten van derden, 
bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken, die noodzakelijk zijn 
voor het uitvoeren van de dienstverlening. Dit kunnen bijvoorbeeld een systeembeheerder en/of een 
monteur/bedrijf voor technisch support zijn. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij 
toegang hebben tot de persoonsgegevens of die zij zelf vastleggen en/of anderszins bewerken, zal 
Sola Trading V.O.F. met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG 
zullen naleven. Uiteraard zal Sola Trading V.O.F. alleen derden inschakelen van wie zij kunnen en 
mogen uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en 
overigens de AVG kunnen en zullen naleven. Dit houdt onder meer in dat deze derden de 
persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden.  
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Beveiliging persoonsgegevens 
Sola Trading V.O.F. heeft zowel technische als organisatorische maatregelen getroffen om de 
persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, manipulatie, onbevoegde toegang, etc.  
Sola Trading V.O.F. verbetert de veiligheidsmaatregelen continu ingeval van technologische 
vooruitgang en ontwikkeling. 

Cookieverklaring / website(s) 
Op de website(s) van Sola Trading V.O,F. kan gebruik gemaakt worden van cookies. Cookies zijn 
kleine tekstbestanden die op een computer worden geplaatst en die worden uitgelezen door een 
browser. Sola Trading V.O.F. maakt alleen gebruik van ‘Noodzakelijke cookies’. Dit zijn cookies die 
noodzakelijk zijn om de site te laten functioneren. Zonder deze cookies werken de site(s) van Sola 
Trading V.O.F. niet optimaal. Volgens de cookiewet hoeft voor deze categorie cookies geen 
toestemming te worden gevraagd. 

Op de website(s) van Sola Trading V.O.F. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden zonder dat 
deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te 
optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site 
te zetten. Het betreft onder andere de volgende gegevens: een IP-adres, adres van de 
internetprovider, de browser die wordt gebruikt, het tijdstip en de duur van een website bezoek en 
welke pagina’s zijn bezocht.  

Deze door Sola Trading V.O.F. verzamelde gegevens worden alleen in overeenstemming met de wet 
en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze gebruikt ter verbetering van de dienstverlening en zullen 
niet worden verstrekt aan derden. 

Op de website van de Sola Trading V.O.F. zijn hyperlinks naar websites van derden aanwezig.  
Sola Trading V.O.F. draagt geen verantwoordelijkheid en kan niet aansprakelijk worden gehouden 
voor de omgang en het beleid dat deze partijen voeren met betrekking tot persoonsgegevens. Hierbij 
wordt verwezen naar het privacybeleid van de desbetreffende websites.  
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Inzage in correcties gegevens 
Het is te allen tijde en zonder kosten mogelijk om inzicht te krijgen in gegevens die door Sola Trading 
V.O.F.  zijn verwerkt en/of deze gegevens aanpassen. Indien Sola Trading V.O.F. toestemming heeft 
verkregen om de persoonsgegevens voor nieuwsberichten en marketingdoeleinden te gebruiken kan 
men deze toestemming intrekken. Het gebruikmaken van een van deze mogelijkheden, kan 
schriftelijk via:  

Sola Trading V.O.F.  
Meerland 8 
1447KC PURMEREND 

Of een e-mail sturen naar: info@solatrading.nl 

Wijziging van privacybeleid en cookiebeleid 
Sola Trading V.O.F. behoud zich het recht voor om dit privacy-en cookiebeleid te wijzigen.  
Wij raden aan om onze website www.digitalhotel.tv daarom geregeld te raadplegen voor de laatst, 
geldende versie.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


