
Privacyverklaring - Masterclass Eventprofessional 
In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe Eventprofessional B.V. en Stand-in Events met 
persoonsgegevens omgaat en hoe jij jouw rechten daarover kunt uitoefenen. Wij vinden jouw 
privacy erg belangrijk en zorgen ervoor dat deze persoonsgegevens die jij met ons deelt 
zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten wij graag toe hoe wij dat doen. 
Heb je hier vragen over kun je ons altijd mailen via info@eventprofessional.nl


01. De landingspagina van Masterclass Eventprofessional 
De website www.eventprofessional.nl/masterclass/ is een landingspagina voor de masterclass 
dat op georganiseerd wordt op 6 en 7 maart 2020. Deze landingspagina wordt gebruikt om 
informatie te delen omtrent het event en om je aan te kunnen melden voor dit event.

De landingspagina is gemaakt door Eventprofessional B.V. en Stand-In Events met behulp van 
White Label Productions. 

02. Persoonsgegevens die worden verwerkt 
Wij verwerken jouw persoonsgegevens doordat jij zelf de gegevens aan ons hebt verstrekt door je

aan te melden voor het event. Hieronder vind je een overzicht van de

persoonsgegevens die Eventprofessional B.V. verwerkt:

- Voornaam

- Achternaam

- E-mail

- Respons op het event (Ja, ik ben aanwezig of ik ben helaas verhinderd)

- Eventueel (medische) dieetwensen

- Eventueel opmerkingen

- Datum/ tijd van aanmelden


Eventprofessional B.V. verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
- Om jouw inschrijving voor het event af te handelen

- Om in kaart te brengen hoeveel gasten er gaan komen bij het event.

- Om rekening te kunnen houden met eventuele (medische) dieetwensen tijdens het event.

- Om jou eventueel te kunnen benaderen indien dit nodig is om het event uit te kunnen voeren.

(bijvoorbeeld in geval van een wegomleiding/ wijziging in het programma).


03. Hoelang en hoe veilig worden uw gegevens bewaard 
Uw gegevens worden door ons veilig opgeslagen op de servers van TransIP voor maximaal 1 jaar.

De verbindingen zijn SSL versleuteld en voldoen aan alle standaard normen m.b.t. afscherming en

beveiliging.

Daarnaast worden ze opgeslagen op de server van Eventprofessional B.V. bij de informatie over

het desbetreffende event. De beveiliging van deze server voldoet aan de voorwaarden die, op

grond van de Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens) worden gesteld aan het verwerken van

persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden voor maximaal ‘1 jaar na datum event’

bewaard.


04. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens 
De partijen die toegang hebben tot de door u opgegeven persoonsgegevens zijn:

- Eventprofessional B.V. en Stand-in Events (de bedrijven die de masterclass organiseert)

- WhiteLabel Productions (het bedrijf dat de landingspagina gemaakt heeft)


05. Welke rechten heeft u 
U heeft ten alle tijden recht op inzage, rectificatie, wissen, overdracht of bezwaar. Tevens staat u

altijd vrij om een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens door een mail te sturen

naar info@eventprofessional.nl


06. Vragen/ contactgegevens 
Mocht u, om welke reden dan ook zich niet prettig voelen bij het feit dat wij u gegevens bewaren,

dan staat u meer dan vrij om hierover contact op te nemen via: info@eventprofessional.nl




Mocht u nog vragen hebben raden wij u aan contact met ons op te nemen. Wij trachten er naar 
om altijd zeer respectvol en zorgvuldig met uw gegevens om te gaan.


Contactgegevens Eventprofessional B.V. 



Ericssonstraat 30

5121 ML  Rijen


info@eventprofessional.nl

06-22980823


mailto:info@eventprofessional.nl

