Privacyverklaring
Bureau Vermaeck B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Van Oldenbarneveltstraat 116C
3012 GV RoEerdam
(+31) 010 307 5866
www.bureauvermaeck.nl
PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Bureau Vermaeck B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
•
•
•
•
•
•
•

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Geslacht
Geboortedatum
Beeldmateriaal

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Onze website en/of dienst heeU niet de intenVe gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online acVviteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@bureauvermaeck.nl, dan verwijderen wij deze informaVe.
GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS
•
•
•
•

•

Het aZandelen van uw betaling
Verzenden van onze nieuwsbrieven en/of reclamefolder
Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Informeren over onze producten en diensten, aanbiedingen, evenementen en mogelijke
wijzigingen die zich voordoen ten aanzien van een bepaald evenement, bijvoorbeeld via
onze nieuwsbrief of social media
IntroducVe van nieuwe diensten en producten

•
•
•
•
•

Oﬀertes opstellen en overeenkomsten met u aangaan
Uitvoeren van de overeenkomsten die u met ons dan wel onze klant hebt gesloten (o.a.
het leveren van uw toegangsbewijs)
Om ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
Voor deelname aan prijsvragen/acVes of voor analysedoeleinden over uw bezoek aan
evenementen en over onze online media
Voor het verbeteren van onze dienstverlening (bijvoorbeeld via marktonderzoeken en
enquêtes)

GEBRUIK IP-ADRES
•
•
•

Verbeteren en beveiligen van de website van Bureau Vermaeck B.V.
Tonen van speciaal voor u opgezeEe advertenVes, ook op websites van derden, via
advertenVenetwerken
Analyseren van bezoek aan de website van Bureau Vermaeck B.V.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Bureau Vermaeck B.V. neemt op basis van geautomaVseerde verwerkingen geen besluiten
over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom
besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar
een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bureau Vermaeck B.V.) tussen zit.
HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
Bureau Vermaeck B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet
langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Bureau Vermaeck B.V. verstrekt uitsluitend persoonsgegevens als dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een weEelijke verplichVng.
Bureau Vermaeck B.V. verstrekt gegevens aan VckeVngbedrijf Eventbrite op het moment dat
u via een van de websites van onze evenementen een Vcket aanschaU voor één van onze
evenementen nadat u akkoord bent gegaan met de servicevoorwaarden en het privacybeleid
heeU gelezen en uw persoonsgegevens gedeeld mogen worden met de organisator van het
evenement.
COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN
Bureau Vermaeck B.V. gebruikt analyVsche, technische en funcVonele cookies. Een cookie is
een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw
computer, tablet of smartphone. Op de website van Bureau Vermaeck B.V. en op de websites
van de evenementen die wij organiseren worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,

waaronder het IP-adres van uw computer en het VjdsVp van opvraging en gegevens die uw
browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag
op de websites. Bureau Vermaeck B.V. gebruikt deze informaVe om de werking van de
websites te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden
niet aan derden verstrekt.
GOOGLE ANALYTICS
Bureau Vermaeck B.V. maakt gebruik van Google AnalyVcs om bij te houden hoe gebruikers
de website van Bureau Vermaeck B.V. en de websites van de evenementen die wij
organiseren gebruiken. De aldus verkregen informaVe wordt, met inbegrip van het adres van
uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de
Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informaVe. U treU ook het
privacybeleid van Google AnalyVcs hier aan.
Google gebruikt deze informaVe om bij te houden hoe onze websites gebruikt worden, om
rapporten over de website aan Bureau Vermaeck B.V. te kunnen verstrekken.
Google kan deze informaVe aan derden verschaﬀen indien Google hiertoe weEelijk wordt
verplicht, of voor zover deze derden de informaVe namens Google verwerken. Bureau
Vermaeck B.V. heeU hier geen invloed op.
Bureau Vermaeck B.V. heeU Google geen toestemming gegeven om via Bureau Vermaeck B.V.
verkregen AnalyVcs-informaVe te gebruiken voor andere Google-diensten.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informaVe die eerder is opgeslagen via de
instellingen van uw browser verwijderen.
SOCIAL MEDIA
We willen het u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om berichten op deze website te delen.
Dit kan door middel van een aantal social media buEons. De verschillende social media
kanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social media kanalen
verzamelen informaVe die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. De meeste
social media kanalen zullen zich houden aan de Safe Harbor principes.
Van de volgende social media kanalen (Facebook, Instagram, TwiEer) gebruiken wij de
buEons. Lees de privacy verklaringen van de respecVevelijke social media kanalen om te
weten wat zij met de verzamelde informaVe doen.
BEELDMATERIAAL
Bij de (publieks)evenementen kunnen er ﬁlm- en fotobeelden worden gemaakt voor onder
meer promoVeacVviteiten voor op bijvoorbeeld social media. Indien er redelijke bezwaren
zijn tegen het gepubliceerde beeldmateriaal dan kan er contact met ons worden

opgenomen. Bureau Vermaeck B.V. heeU het recht het verwijderverzoek terzijde te leggen
ten aanzien van algemene acVebeelden of sfeerbeelden waarop de betrokkene niet centraal
en duidelijk herkenbaar is afgebeeld of indien de betrokkene duidelijk voor de foto is
geposeerd.
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeU het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeU u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bureau
Vermaeck B.V. en heeU u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij
ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisaVe, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correcVe, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bureauvermaeck.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie
van uw idenVteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto,
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Bureau Vermaeck B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeU om een klacht in
te dienen bij de naVonale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
volgende link: hEps://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/Vp-ons
HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
Bureau Vermaeck B.V. 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 heeU dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via
info@bureauvermaeck.nl.

