Privacy policy Serge De Marre
*voor Nederlands, zie onder Engelse tekst

I will never sell or transmit your contact details to third parties, unless this is necessary for the
project we're working on.
I will never share confidential information such as scripts, videos or rates with third parties,
unless the information is already publicly available, unless this is required by law, or if it's
necessary for the project – e.g. when I hire an audio engineer to work on your project.
All information you send to me is kept secure and encrypted. The recordings I make for your
project are stored forever on a secure hard drive. The information you share with me about a
specific project is securely deleted and destroyed in due course.
I'm proud of the projects I work on, and I like to share them on social media. I only do so after
obtaining your permission. If the project is publicly available (such as on YouTube, on TV, on the
radio, in shops, or on your website), I'll assume that I can share it without explicitly asking you. If
you'd rather I didn't, please let me know beforehand, or get in touch if you want me to remove
your project from my social media and website. For privacy reasons, I won't mention your name
or the name of your company when sharing the project on my social media and website. If you'd
like to be named, just send me an e-mail.
My website uses Google Analytics cookies to keep it running smoothly and to provide you with
the best possible website experience. Unfortunately, these cookies can't be switched off.
Serge De Marre
sergedemarre.com

Privacybeleid Serge De Marre
Ik zal nooit je contactgegevens verkopen of aan derden doorgeven, tenzij dat noodzakelijk is
voor het project waar we aan werken.
Ik zal nooit vertrouwelijke info zoals scripts, video’s of tarieven delen met derden, tenzij de
informatie al openbaar beschikbaar is, tenzij het vereist is volgens de wet, of als het
noodzakelijk is voor het project, zoals wanneer ik de hulp van een geluidstechnicus inschakel
om aan jouw project te werken.

Alle informatie die je me opstuurt, wordt veilig en versleuteld bewaard. De opnames die ik maak
voor jouw project, bewaar ik voor eeuwig op een beveiligde harde schijf. De informatie over een
specifiek project die jij met me deelt, wordt na verloop van tijd veilig verwijderd en vernietigd.
Ik ben trots op de projecten waaraan ik werk en deel ze graag op sociale media. Dat doe ik
enkel nadat ik jouw toestemming heb gekregen. Als het project openbaar beschikbaar is (zoals
op YouTube, op TV, op de radio, in winkels, of op jouw website), ga ik ervan uit dat ik het mag
delen zonder het expliciet aan jou te vragen. Wil je dat liever niet, laat het me dan vooraf weten,
of geef me een seintje en ik haal je project weer van mijn sociale media en website. Om
privacyredenen vermeld ik jouw naam of de naam van je bedrijf niet als ik het project deel op
mijn sociale media en website. Wil je dat wel, dan volstaat het om me een e-mail te sturen.
Er worden op mijn website cookies van Google Analytics gebruikt om de boel draaiende te
kunnen houden en jou de best mogelijke website-ervaring te kunnen bieden. Jammer genoeg
zijn die cookies niet uit te schakelen.
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