Privacy en cookie verklaring
Via congreswebsites van SPITZ congres & event worden privacygevoelige gegevens oftewel
persoonsgegevens verwerkt. SPITZ congres & event respecteert uw privacy en behandelt uw
persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt
conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en
met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.
Gebruik van uw gegevens
Bij inschrijven voor een congres of evenement laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen
persoonsgegevens zijn.
Als u zich als potentiële deelnemer wilt aanmelden, kan dat via de website. U kunt uw gegevens daar
invullen. We vragen alleen die gegevens die nodig zijn om het betreffende congres aan u aan te
bieden. Het gaat daarbij in ieder geval om de volgende persoonsgegevens: Geslacht, voornaam,
tussenvoegsel, achternaam, organisatie, e-mailadres en telefoonnummer. In sommige gevallen
verwerken wij ook uw functie, factuuradres en deskundigheden.
We vragen altijd uw toestemming voor het publiceren van uw naam en de naam van uw organisatie
op onze website en eventueel in de app.
Doel
SPITZ gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens om met u te communiceren over het congres.
Bijvoorbeeld wanneer we u een bevestigingsmail, factuur, huiswerkopdracht of evaluatieformulier
sturen.
Fotografie en videoregistratie
Tijdens het congres kunnen er foto’s worden gemaakt. Deze foto’s kunnen vervolgens worden
gebruikt voor verschillende (sociale) media uitingen van de opdrachtgever, onze partners en van ons.
Bewaartermijnen
Bovenstaande gegevens worden uiterlijk een maand bewaard na het einde van een onbetaald
congres of uiterlijk 3 maanden na afloop van een betaald congres aan de opdrachtgever
overgedragen en uit onze eigen systemen verwijderd.
Grondslagen
De verwerking van persoonsgegevens voor het inschrijven en voor de communicatie gebeurt op basis
van 'toestemming'. U geeft deze toestemming wanneer u zich aanmeldt via het aanmeldformulier op
de congreswebsite. U kunt deze toestemming op ieder moment weer in te trekken door een email te
sturen naar: registratie@spitz.nu
Wanneer het een betaald congres betreft, zoals het Nationale Bibliotheekcongres, worden uw
persoonsgegevens verwerkt op basis van de grondslag 'noodzakelijk voor de uitvoering van een
overeenkomst'. Wij hebben de persoonsgegevens in dat geval nodig om u de dienst aan te kunnen
bieden.
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Wij verwerken beeldmateriaal, zoals foto's en video's, op basis van de grondslag 'noodzakelijk voor
een gerechtvaardigd belang', namelijk het doen van (sociale) media-uitingen van onze
opdrachtgevers, partners of onszelf. Indien u niet wenst dat een foto waar u op staat gepubliceerd
wordt, kunt u een mail sturen naar registratie@spitz.nu. Graag dan aangeven waar de betreffende
foto te vinden is.
Beveiliging
Om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan, nemen wij
passende beveiligingsmaatregelen, zoals het aankopen van een SSL-certificaat. Onze websites
worden beheerd door De Webmakers en onze e-mail wordt beheerd door Veneco te Maasdijk. Met
beide partijen hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten, die passende technische en
organisatorische maatregelen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens
waarborgen.
Verstrekking aan derden
SPITZ congres & event verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve in het geval van een
wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of
dienst.
Rechten van betrokkenen
Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze
gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op via
registratie@spitz.nu.
Cookies
Op de websites en diensten van SPITZ congres & event worden geen cookies geplaatst.
Over deze verklaring
Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze
congreswebsites zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare
of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze
websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
Aanpassen privacy- en cookieverklaring
SPITZ congres & event behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring.
Wanneer er wijzigingen zijn, publiceren wij deze op onze website. Het verdient aanbeveling om deze
verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij
de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor
contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Contactgegevens
Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door
contact op te nemen met SPITZ congres & event via:
Lange Voorhout 1
2514 EA Den Haag
T: 070 360 9794
E: info@spitz.nu
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