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Met deze Privacy Policy informeert WIE u over de wijze waarop binnen deze organisatie wordt
omgegaan met persoonsgegevens. WIE verwerkt uw persoonsgegevens als onderdeel van de
centrale administratie van WIE en is daarvoor verantwoordelijk. WIE respecteert uw privacy en wij
houden ons aan de regels die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (per 25-5-2018 de Algemene
Verordening Gegevensbescherming) stelt.

Welke gegevens worden verwerkt?

WIE verwerkt de persoonsgegevens die wij van u of van uw organisatie ontvangen. Het gaat
bijvoorbeeld om gegevens die wij ontvangen bij een aanmelding voor een evenement, in het kader
van netwerkactiviteiten, dan wel als u op een andere wijze contact met ons opneemt. Wij
verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: uw naam, adres,
telefoonnnummer, e-mailadres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot het
evenement waarvoor u zich heeft aangemeld. Als wij een overeenkomst met u sluiten, dan zijn ook
de betalingsgegevens van belang om te registreren. Bij een bezoek aan onze website wordt het IPadres verwerkt.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Als wij persoonsgegevens verwerken, dan is dat voor een reden. Wij verwerken gegevens op basis
van één van de volgende gronden:
• de gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening;
• wij hebben uw toestemming om de gegevens te verwerken;
• wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw gegevens;
u hebt de persoonsgegevens aan ons bekend gemaakt zonder dat u daartoe verplicht was.

Voor welke doeleinden worden je gegevens verwerkt?

WIE gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- het sluiten van een overeenkomst met u, inclusief het daaraan voorafgaande offertetraject en
kennismaking;
- het uitvoeren van onze dienstverlening;
- het versturen van de nieuwsbrief, mits u zich daarvoor hebt aangemeld;
- het betalen van facturen;
- om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren;
- de registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan een evenement
- om analyses uit te voeren op onze website en dienstverlening;
- om te voldoen aan de op WIE rustende wet- en regelgeving.
De persoonsgegevens die wij gebruiken voor analyses worden door ons geanonimiseerd en zijn niet
meer tot u herleidbaar. WIE zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor
schriftelijk toestemming hebt gegeven of indien WIE daartoe wettelijk verplicht is.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens slechts met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de
overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Zo kunnen wij
persoonsgegevens met onze partners delen als dit ten goede komt aan het afhandelen van onze
correspondentie, overeenkomsten, contracten en/of betalingen. Met onze verwerkers sluiten wij een
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verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van uw gegevens. Wij blijven natuurlijk verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Social media

Op de website zijn knoppen opgenomen van Social Media om pagina’s te kunnen promoten of delen
op sociale netwerken zoals Facebook. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt
aangeleverd door de aanbieder zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de
privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kan wijzigen) om te zien wat zij met uw
persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. Dit geldt ook voor andere social media
kanalen.

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het
gebied van onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete
toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u
zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
gespecificeerd verzoek tot WIE richten door een e-mail te sturen naar renate@wie-events.nl onder
vermelding van uw naam en adres. WIE zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage
of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal WIE de betreffende
persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de
betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen
verwijdering verzetten.

Minderjarigen

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. We
bieden daarom ook geen diensten aan minderjarigen. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de
onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Wij
verwijderen dan deze informatie.

Klachten

Hebt u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Laat het ons weten en wij zullen
ons best doen om er samen met u uit te komen.
U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van
de Autoriteit kunt u lezen hoe u dit kunt doen.

Wijzigingen

Wij hebben het recht om deze privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen. Om die reden
adviseren wij de privacyverklaring af en toe te raadplegen om te zien of er wijzigingen zijn
doorgevoerd. Bij grote wijzigingen zullen we u informeren via onze website.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 8 november 2018.
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