Privacy VERKLARING GEODOORN
Privacy statement Geodoorn 2020
Wij als organisatie van Geodoorn 2020 vinden uw privacy belangrijk en gaan dan ook zorgvuldig om
met geregistreerde gegevens zoals e-mailadressen en namen. Ook verkopen wij geen e-mailadressen
en andere gegevens aan derden. Een registratie op de Geodoorn 2020 website is bedoeld om
diensten aan u te kunnen leveren, met u te communiceren of om uw vragen te kunnen
beantwoorden.
De organisatie van Geodoorn 2020 zal uw persoonsgegevens alleen aanwenden voor de doeleinden
zoals omschreven in dit privacy en cookie statement.

Update privacy statement
Dit privacy statement kan aan veranderingen onderhevig zijn. Wanneer wij deze aanpassen zullen wij
u vragen deze opnieuw te accorderen.

Privacy statement
Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over een persoon of die in verband kunnen
worden gebracht met een persoon.
Als klant, opdrachtgever of wanneer u contact zoekt met de organisatie van Geodoorn 2020 deelt u
persoonsgegevens met ons. Denk aan uw naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres. Het gaat
hier om alle gegevens die in verband kunnen worden gebracht met u persoonlijk.
Waarom gebruiken we deze gegevens?
De organisatie van Geodoorn 2020 verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
•
•
•
•
•
•

Het afhandelen van uw betaling (PayPal, iDeal, Bancontact en SofortBanking) in geval van
bestellen van Geodoorn 2020 producten en event toegangskaarten
Het verzenden van onze nieuwsbrief, indien u daarvoor toestemming heeft gegeven
U te kunnen bellen indien dit noodzakelijk is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
U te informeren over het Geodoorn 2020 event
U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken (tbv de webshop)
Om goederen en diensten bij u af te kunnen leveren (PostNL, MyParcel en DHL)

De organisatie van Geodoorn 2020 verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht
zijn.
Wij kunnen in opdracht van derden gevraagd worden om persoonsgegevens te verwerken. Deze
bewerkingen vallen uiteraard onder de GDPR en onze opdrachtgevers zijn hiervoor mede
verantwoordelijk en hebben voor deze verwerkingen een gegevensverwerkingscontract met ons
afgesloten en de benodigde toestemming aan u gevraagd.

Privacy VERKLARING GEODOORN
Wat zijn de persoonsgegevens die wij verwerken?
De organisatie van Geodoorn 2020 verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van
onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
•
•
•
•
•
•
•

Voor- en achternaam
Geslacht
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te
maken, in correspondentie en telefonisch
Gegevens over uw activiteiten op onze website

Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken wij?
De organisatie van Geodoorn2020 heeft geen intentie om bijzondere persoonsgegevens te
verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, ras, godsdienstige overtuiging,
gezondheid, strafrechtelijke gegevens of andere zaken.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
De organisatie van Geodoorn2020 zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt
noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of waar we
wettelijk toe verplicht zijn. Mochten we om voor u en/of ons belangrijke redenen deze langer willen
bewaren, dan wordt hier vooraf toestemming aan u voor gevraagd.

Delen wij uw gegevens met anderen?
De organisatie van Geodoorn2020 deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit
noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele
wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij
een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens. De organisatie van Geodoorn2020 blijft verantwoordelijk voor
deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt de organisatie van Geodoorn2020 uw persoonsgegevens
aan andere derden (bekijk ook het cookie statement). Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke
toestemming.

Privacy VERKLARING GEODOORN
Kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Om misbruik
te voorkomen kunnen wij u vragen om u te identificeren.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@geodoorn.nl. De
organisatie van Geodoorn2020 zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek
reageren.

Hoe is de beveiliging van mijn gegevens geregeld?
De organisatie van Geodoorn2020 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn
of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@geodoorn.nl.

Hoe zit het met mijn website gebruik?
Tijdens uw bezoek aan deze website kan de organisatie van Geodoorn2020 persoonsgegevens over
u verzamelen, dit gebeurd alleen indien u een Geodoorn2020 product of event toegangskaart wilt
bestellen of als u zich inschrijft voor de Geodoorn 2020 nieuwsbrief. De organisatie van
Geodoorn2020 zal deze persoonsgegevens alleen aanwenden voor de hierboven omschreven
doeleinden. Bekijk het cookie statement voor meer informatie over cookies en het gebruik van uw
gegevens.

Algemeen
De organisatie van Geodoorn 2020 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Laatste update: 22 augustus 2018
Contactgegevens:
https://www.geodoorn.nl
Boterdiep 73-1A
9712LL Groningen
contact@geodoorn.nl
Tel.: +31 (6) 42 078 942
Voor vragen over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen via e-mailadres
contact@geodoorn2020.nl

