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Stichting Branchebelangen en Evenementen (SBE) hecht veel waarde aan de bescherming van jouw 
persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij 
omgaan met persoonsgegevens. 
 
Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 
SBE houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 
 

- je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze  
  doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid. 
- verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn  
   voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 
- vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw  
  persoonsgegevens. 
- passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van  
  jouw persoonsgegevens gewaarborgd is. 
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de  
  doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 
- op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze  
  respecteren. 
 
Als SBE zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het 
doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op 
te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: 
 
SBE 
p/a Baarnsche Dijk 10F 
3741 LS   Baarn 
info@anvr.nl  -    035 – 543 34 10 
Kvk:4053012 
 
Wat voor soort persoonsgegevens verwerkt SBE 
SBE verwerkt persoonsgegevens die je zelf aan SBE hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens je 
bezoek aan de website en/of het lezen van nieuwsbrieven en/of persoonsgegevens die SBE heeft mogen 
ontlenen aan andere bronnen, zoals zakelijke Sociale Media platforms. Het gaat om de navolgende soorten 
persoonsgegevens: 

- Persoonsgegevens door jou verstrekt   
- Persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze website, elektronische nieuwsbrieven,  
  commerciële e-mails of daaraan gerelateerde technologieën 
- Persoonsgegevens verkregen uit andere openbare bronnen zoals sociale media platforms en openbare  
   registers 
- Persoonsgegevens die SBE heeft ontvangen in het kader van het lidmaatschap en daaraan verwante  
  diensten 
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Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens 
Je persoonsgegevens worden door SBE verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden: 
 

- Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, waaronder begrepen de   
               lidmaatschapsovereenkomst en daaraan verwante dienstverlening 
- Het versturen van nieuwsbrieven 
- Uitnodigingen voor branche-evenementen en bijeenkomsten  
- Het nakomen van wettelijke verplichtingen   
- Het onderhouden van contact met jou  
- Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties  
-  Het uitvoeren en analyseren van ledentevredenheidsonderzoeken 
-  Het maken van gebruikersstatistieken van de website van ANVR 
-  Het doorgeven van jouw gegevens, zover nodig, aan de betrokken dienstverleners 
-  Het ter beschikking stellen van jouw zakelijke gegevens voor éénmalig gebruik aan de  
              sponsors die het ANVR-Congres mede mogelijk maken  
-  Het plaatsen van jouw naam, organisatie en excursiedeelname op de lijst van ingeschreven  
             deelnemers. 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen, zoals vermeld 
op het Registratieformulier op www.anvrcongres.nl  
 
Gronden van de verwerking van persoonsgegevens 
SBE verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend op grond van een van de rechtsgronden genoemd in artikel 6 
lid 1 AVG. De navolgende gronden zijn specifiek van toepassing: 

- Toestemming:  
  Als we je toestemming hebben gevraagd om jouw persoonsgegevens te verwerken en je hebt deze  
  toestemming verleend, dan heb je ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken.  
- Uitvoering van de overeenkomst: 
  Wij verwerken persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de (leden)overeenkomst  
  of andere soort noodzakelijk is.  
- Wettelijke verplichting  
- Gerechtvaardigd belang  
  SBE gebruikt bijvoorbeeld uw contactgegevens om je op de hoogte te houden via nieuwsbrieven en  
  commerciële e-mails. 

Verstrekking aan derden 
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor 
uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  

-  Zo maken wij gebruik van een derde partij voor ANVR Congres en branche-evenementen. 
- Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst    
   hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de  
  beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. 
- Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk   
  verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek  
  (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn  
  dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden  
  indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 
 
 

http://www.anvrcongres.nl/


 

Minderjarigen 
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien 
daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 
 
Bewaartermijn 
SBE bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan 
wel op grond van de wet is vereist. 
 
Beveiliging 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou 
te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen; 
 
-   technische:   
  - logging;  firewall; virusscanner en software tegen malware-aanvallen; 
   - het periodiek maken van back-ups 
-   organisatorische:  
  - beperken van kring van functionarissen die persoonsgegevens mogen verwerken; 
  - bewaren van papieren persoonsgegevens in afsluitbare kasten; 
   - het opstellen van duidelijke protocollen en procedures voor het tijdig en doeltreffend behandelen  
    van informatiebeveiligingsincidenten;   
     - het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring door medewerkers; 
    -   het opstellen van een verwerkingsovereenkomst met derden over verwerking van bestanden; 
   -  het houden van adequaat toezicht op de naleving van protocollen en wet- en regelgeving. 

Rechten omtrent je gegevens  
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van je hebben.  
Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door 
ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten 
overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je logischerwijs vragen om 
je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 
 
Klachten 
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens vragen we je hierover met ons 
contact op te nemen. Kom je hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend.  
Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende 
autoriteit op het gebied van privacy.    
Als je naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op! 

 

Baarn, 4 juni 2018 
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