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Privacyverklaring

Wij verwerken jouw persoonsgegevens enkel ten behoeve van de registratie van jouw deelname 
aan een evenement van onze opdrachtgever (de organisatie). Indien je niet akkoord gaat met deze 
verwerking, is het helaas niet mogelijk om deel te nemen aan het evenement van onze opdrachtgever. 
Jouw persoonlijke gegevens worden, in overeenstemming met de wettelijke regelingen inzake de 
bescherming van persoonsgegevens, uitsluitend met jouw voorafgaande toestemming verzameld, 
opgeslagen en/of gebruikt.

Enkel de door de organisatie, van het evenement waarvoor je nu inschrijft, aangewezen personen 
krijgen (beperkt) toegang tot jouw gegevens. Onze opdrachtgevers zijn verplicht de vertrouwelijkheid 
van jouw gegevens te respecteren. Het is mogelijk dat de organisator in zijn taak tot het organiseren 
van dit evenement, je gegevens deelt met een derde partij. Dit systeem staat toe dat de organisatie 
je gegevens kan exporteren. Wij zijn in geen enkele wijze aansprakelijk voor de acties die onze 
opdrachtvever doet met
 
De gegevens worden door ons:

a. verwerkt op de door ons gebruikte cloudopslagdienst en de webhosting;
b. niet gedeeld met derde partijen die niet genoemd zijn onder a in deze verklaring;
c. uitsluitend op servers binnen de lidstaten van de Europese Unie opgeslagen;
d. verwijderd indien er twee of meer jaren zijn verstreken sinds je laatste deelname aan dit 
evenement van deze organisatie.

Wij zullen alle redelijkerwijs te verlangen technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen 
treffen om uw gegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.
 
Indien wij daartoe op grond van wettelijke voorschriften of regelgeving verplicht zijn (bijvoorbeeld 
ten behoeve van strafrechtelijke vervolging), zullen wij jouw gegevens aan overheids- of niet-
overheidsinstellingen of autoriteiten ter inzage geven. 
 
Je kunt jouw toestemming te allen tijde herroepen door een schriftelijke mededeling zonder opgave 
van redenen aan privacy@avondvierdaagse.online. Voor overige vragen of opmerkingen kun je altijd 
contact opnemen met Bas van Disseldorp Multimedia Producties.
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