Privacy Verklaring Event Engineers

Binnen Event Engineers komen we in aanraking met persoonsgegevens van
allerlei mensen, zoals onze klanten, ZZP’ers en die van onze werknemers. De
privacy hiervan vinden wij belangrijk en Event Engineers doet er alles aan
om de persoonsgegevens van iedereen zorgvuldig, veilig en betrouwbaar te
behandelen. In deze Privacy Verklaring staat voor alle betrokkenen
weergegeven hoe de verwerking van de persoonsgegevens binnen Event
Engineers is geregeld.
Wij zijn ons bewust van het belang van de bescherming van persoonsgegevens en werken volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit houdt in dat we in ieder geval:
•

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel
waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens
staan beschreven in deze privacy verklaring.

•

Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die
gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze
worden verwerkt.

•

Wij om uw toestemming vragen als we deze nodig hebben voor de
verwerking van uw persoonsgegevens.

•

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben
genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens
gewaarborgd is.

•

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit
nodig is voor de uitvoering van doeleinden waarvoor ze zijn
verstrekt.

•

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens,
u hierop wijzen en deze respecteren.
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Overzicht privacy gevoelige informatie:
1. Klant- en leveranciersinformatie
We hebben alleen bedrijven als klant. Van deze bedrijven worden de
volgende gegevens verwerkt voor het leveren van onze diensten:
• NAW-gegevens
• Bankrekeningnummer
• Beoordeling kredietwaardigheid
• Betalingsgedrag

2. Klantinformatie verhuur pinautomaten
Bij het verhuren van pinautomaten worden de volgende gegevens
vastgelegd voor uitbetaling van de gepinde bedragen:
• Naam van evenement en organisator
• Bankrekeningnummer
• Geldbedragen
In verband met Europese regelgeving moeten we ook voldoen aan de Wet
ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Daarvoor
dienen we bij verhuur van onze pinautomaten de klant vooraf te
identificeren:
• Uittreksel handelsregister
• Legitimatie tekenbevoegde.

3. Gegevens van nieuwsbriefleden
Vier keer per jaar versturen wij een nieuwsbrief. De leden worden lid van
deze mailgroep door zich online aan te melden. Bij elke nieuwsbrief wordt
iedere ontvanger erop gewezen hoe een lid zich kan afmelden voor de
nieuwsbrief. Het gaat qua gegevens hierbij om:
• Naam
• Mailadres

4. Klanten Event Dashboard
Voor ons Event Dashboard maken we gebruik van de volgende gegevens om
toegang te verlenen tot het Event Dashboard:
• Naam
• Mailadres
• Mobiel telefoonnummer (optioneel).
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5. Gegevens van ZZP’ers
Event Engineers bewaart van alle ZZP’ers die voor ons werken gegevens
voor uitbetaling, planning en voor accreditatie bij evenementen:
• NAW-gegevens
• Mobiel telefoonnummer
• Bankrekeningnummer
• Pasfoto
• Modelovereenkomst en/of VAR-verklaring
• Kopie paspoort of ID-kaart.
Deze data wordt op verzoek gewist of als een ZZP’er langer dan twee jaar
niet voor Event Engineers heeft gewerkt.

6. Gegevens van werknemers in dienst
Van alle werknemers in dienst worden diverse gegevens bewaard voor
uitbetaling, planning en accreditatie bij evenementen.
• NAW-gegevens
• Mobiel telefoonnummer
• Bankrekeningnummer
• Pasfoto
• BSN-nummer
• Kopie paspoort of ID-kaart.
Naast deze basiszaken worden er per werknemer loonstroken,
arbeidsovereenkomsten en verslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken bewaard. Alle gegevens worden maximaal tot 1 jaar na
uitdiensttreding opgeslagen.

7. Gegevens in relatie tot Wifi / Netwerkomgevingen
Over de netwerken die we aanleggen bij onze klanten worden informatie en
allerlei gegevens verstuurd. Wij bekijken en bewaren nooit informatie die
ver het netwerk wordt verstuurd.

Verstrekking aan derden
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we
geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, tenzij dit wettelijk
verplicht is. Met de verwerkers maken wij afspraken om de beveiliging van
(persoons)gegevens te waarborgen.
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Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen
om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige
verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
•

Alle personen die namens Event Engineers van uw gegevens kennis
kunnen nemen, zijn gehouden aan de geheimhouding daarvan.

•

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze
systemen.

•

We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen
herstellen bij fysieke of technische incidenten.

•

We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

•

Ons management is geïnformeerd over het belang van de
bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de
persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u
bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel
hiervan) door ons.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u
gegeven toestemming hiertoe dan heeft u altijd het recht deze toestemming
in te trekken.
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