Privacy verklaring Congresbureau Drenthe en Hospitality&More
Be Orange is een concept van Congresbureau Drenthe en Hospitality &More. De uitvoering van onze events
gebeurt in het kantoor van Congresbureau Drenthe, gevestigd aan Nijbracht 128 te Emmen. Els Lammers
(Congresbureau Drenthe) en Marijke Maatkamp (Hospitality&More), zijn verantwoordelijk voor de verwerking
van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Email: info@be-orange-event.nl
+ 31 (0)591-651197
Persoonsgegevens die wij verwerken
Als je je hebt aangemeld voor een nieuwsbrief of een van de events van Be Orange Concepts verwerken
persoonsgegevens van je.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:






Voor- en achternaam
Telefoonnummer
E-mailadres
Werkgerelateerde informatie
Adresgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken deze persoonsgegevens voor de volgende doelen:





Naleving van een overeenkomst met je
Het afhandelen van een betaling
Verzenden van onze nieuwsbrief
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens
worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van
persoonsgegevens:
CATEGORIE
PERSOONSGEGEVENS
E-MAIL ADRES TEN BEHOEVE
NIEUWSBRIEF
PERSONALIA NAV
INSCHRIJVING CONGRES OF
EVENT

BEWAARTERMIJN
Zolang u ons toestemming geeft. Na het verzenden van elke nieuwsbrief van
Congresbureau Drenthe/een van onze events van of van een event
georganiseerd door ons, controleren wij onze database zorgvuldig op
uitschrijvingen. Deze worden direct verwerkt.
24 maanden na congres of event

GEGEVENS OVER JOUW
ACTIVITEITEN OP ONZE
WEBSITE (S)
GEGEVENS BIJ HET AANGAAN
VAN EEN OVEREENKOMST

Wij verzamelen geen gegevens op naam of andere persoonsgegevens,
uitsluitend aantallen, bezochte pagina’s en tijdsduur
Zolang de overeenkomst van kracht is, plus de wettelijke termijn van
bewaren (7 jaar).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In elke nieuwsbrief is een
link opgenomen waar u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee
hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op
Delen van persoonsgegevens met derden
Met de verwerker van persoonsgegevens (denk aan aanmelden via de website) hebben wij een
verwerkingsovereenkomst afgesloten om de privacy van je gegevens te waarborgen.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden (voor marketingdoeleinden) en zullen deze uitsluitend
verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

