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Inleiding
Moed Events respecteerd de privacy van mensen die persoonsgegevens aan ons verstrekken. De
gegevens die u aan ons verstrekt zullen we vertrouwelijk en beveiligd behandelen. Moed Events houdt
zich aan de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG), de Telecommunicatiewet en andere
privacyregels.
In deze privacyverklaring kunt u meer lezen over waar uw persoonsgegevens voor gebruikt worden. Wij
zullen de gegeven persoonsgegevens alleen verwerken voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt.
Verder wordt er uitgelegd op welke manier Moed Events uw persoonsgegevens gebruikt en welke
bewaartermijnen er worden gehanteerd.

Artikel 1 | Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens of privacygevoelige informatie die
binnen Moed Events in omloop zijn. Een voorbeeld hiervan zijn gegevens die binnen komen via onze
klanten om de evenementen uit te voeren, of gegevens die wij binnen krijgen via het contactformulier op
onze website. De privacy van onze klanten is belangrijk voor ons, en daarom hechten wij groot belang
hieraan. We betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen
van gedeelde persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan
worden gesteld in de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG).
Moed Events kan verantwoordelijk gehouden worden voor de AVG ten aanzien van de verwerking van
persoonsgegevens. Dit houdt in dat Moed Events bepaald welke gegevens er worden verwerkt, met welk
doel en op welke manier. Moed Events is verantwoordelijk voor het feit dat de persoonsgegevens op een
zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG.
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Artikel 2.1 | Persoonsgegevens die in omloop zijn
In dit privacy statement staat beschreven welke persoonsgegevens in omloop zijn binnen Moed
Events, hoe we deze gegevens gebruiken en waarom we deze gegevens (eventueel) delen, hoe
iedereen toegang heeft tot haar persoonsgegevens en hoe zij deze kunnen controleren.

Artikel 2.2 | Persoonsgegevens van klanten
Moed Events zorgt ervoor dat zij alleen persoonsgegevens van klanten opslaan die zij nodig
heeft voor het uitvoeren van onze werkzaamheden. Daarnaast worden de gegevens niet
verstrekt aan derden zonder toestemming van de klant.
Bij beeïndiging van een contract met een klant, zullen de klantgegevens bewaard worden in
het bestand van Moed Events. De persoonsgegevens worden alleen bewaard voor eigen
gebruik, of voor toekomstige aanbiedingen en deze worden niet met derden gedeeld. De
desbetreffende klant kan altijd de aanvraag doen om deze gegevens te laten verwijderen uit
het systeem.

Artikel 2.3 | Persoonsgegevens van het personeel
De gegevens van personeelsleden van Moed Events zijn bekend binnen de organisatie. Moed
Events is hier zelf verantwoordelijk voor. Wij zorgen ervoor dat deze gegevens alleen worden
gebruikt op basis van de uitvoering van een overeenkomst, in dit geval een arbeidsovereenkomst.
Bij beëindiging van een contract met een personeelslid van Moed Events, heeft het personeelslid
recht om zijn/haar persoonsgegevens te laten verwijderen uit het systeem van de organisatie. Als
Moed Events de gegevens van een personeelslid wil behouden voor eventuele toekomstige
aanbiedingen, dan wordt het personeelslid hierover geïnformeerd.

Artikel 2.4 | Persoonsgegevens van derden via klanten
Aangezien Moed Events zich veel bezig houdt met het organiseren van evenementen, komt het wel
eens voor dat via opdracht gevende klanten persoonsgegevens van deelnemers aan het evenement
aan Moed Events worden verstrekt, en zij deze eventueel verstrekken aan derden. Hierbij kan
gedacht worden aan partijen waar Moed Events mee samen werkt voor bijvoorbeeld een
uitnodigingssysteem/hotel boekingen.
om deze reden zorgt Moed Events ervoor dat zij alleen samenwerkt met klanten en derden die
compliant aan de AVG handelen. Om dit te kunnen waarborgen zal Moed Events met deze partijen
een overeenkomst afsluiten, waarin zij alle vereisten vastlegt die betrekking hebben op de
persoonsgegevens.
In deze situatie is de opdracht gevende klant de verwerkingsverantwoordelijke en Moed Events de
verwerker. Daarnaast zal Moed Events alleen gegevens opvragen die nodig zijn om haar taken te
kunnen uitvoeren, dus niet meer dan wat nodig is zal gebruikt worden voor de werkzaamheden.

Artikel 2.5 | Website
De website www.moedevents.nl/ biedt de mogelijkheid om contact op te nemen met het bedrijf via
het contactformulier of de contact gegevens. Moed Events vraagt alleen om gegevens die
noodzakelijk zijn om het contact voort te kunnen zetten. Wanneer een gebruiker het formulier invult,
worden de ingevulde gegevens opgeslagen in een database, waarna er contact wordt opgenomen
met de desbetreffende persoon. Naar aanleiding van eventueel verder contact worden andere
persoonsgegevens uitgewisseld als dit noodzakelijk is voor de verdere samenwerking.
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1. De algemene voorwaarden van Moed Events zijn van toepassing op alle overeenkomsten en
aanbiedingen die gesloten worden tussen het bedrijf en een andere contractsluitende partij.
2. De algemene voorwaarden van Moed Events zijn van toepassing, ongeacht de plaats waar de
overeenkomst gesloten is en ongeacht de plaats waar de overeenkomst uitgevoerd zal worden door
ons.
3. De algemene voorwaarden van Moed Events zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele
algemene voorwaarden van de wederpartij. Slechts indien schriftelijk afgesproken met beide partijen dat
er iets anders is overeengekomen, kan hierop een uitzondering worden gemaakt.

Artikel 2 | Doel en wettelijke basis voor de verwerking van
persoonsgegevens
Moed Events designed, creëert en voert concepten en evenementen uit op het gebied van
persoonlijke evenementen gericht op de zakelijke, privé en huwelijkse markt, in welke vorm dan ook.
Ten behoeve van het organiseren van onze evenementen gebruikt Moed Events persoonsgegevens
van derden.
De persoonsgegevens die door Moed Events worden verwerkt zijn persoonsgegevens die u via de
websites, e-mail, sms, apps of op een andere wijze direct of indirect heeft doorgegeven. Ook zijn
persoonsgegevens die worden gegeneerd door het ontvangen van door ons verzonden elektronische
berichten of uw gebruik van onze website, apps of daarmee vergelijkbare toepassingen.
Voorbeelden van persoonsgegevens die u aan ons verstrekt: voornaam, achternaam, adres,
postcode en plaats, e-mailadres en telefoonnummer. Voorbeelden van persoonsgegevens die
worden gegenereerd zin: IP-adres, surf gedrag en andere gegevens over het gebruik van onze
website.
Om persoonsgegevens te verwerken dient er een wettelijke basis voor de verwerking te zijn. Moed
Events verwerkt alleen de persoonsgegevens op basis van het sluiten van een overkomst en die
noodzakelijk zijn voor de vervulling van onze taken.
Moed Events gebruikt de persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Voorbeelden hiervan
zijn, contactformulier, boosters en de nieuwsbrief. Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen.
Door het contactformulier te gebruiken, geeft u toestemming om u te benaderen voor het maken van
een afspraak of om u gerichte informatie te sturen. U krijgt de mogelijkheid om u te abonneren op
onze nieuwsbrief. Hiervoor wordt uw telefoonnummer, email-adres en naam gebruikt.
Moed Events bewaart deze persoonsgegevens totdat we zeker weten dat uw vragen beantwoord zijn
en u ons niet meer nodig heeft. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen, iedere
nieuwsbrief die u krijgt bevat namelijk een afmeld-link die u kunt gebruiken.
Moed Events verwerkt uw persoonsgegevens voor uw deelname aan een evenement. Vaak vragen
wij de volgende gegevens van u: naam, adres, woonplaats en telefoonnummer van degene die de
gegevens opgeeft, geslacht, geboortedatum, titulatuur, functie en naam van het bedrijf waar u werk.
Deze persoonsgegevens hebben we nodig voor het ontwikkelen en organiseren van een evenement
of eventcampagne.
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Artikel 3 | Uw recht
U heeft altijd bepaalde rechten als u een samenwerking aangaat met Moed Events. Zo heeft u altijd
het recht om uitleg te verkrijgen in waarom bepaalde gegevens van u worden verwerkt en op welke
manier deze verwerkt worden. Daarnaast heeft u altijd het recht om gegevens te laten wijzigen,
verwijderen of aanvullen. U heeft ook het recht om Moed Events te vragen minder
persoonsgegevens te verwerken, of u kunt bezwaar maken als u niet wilt dat bepaalde
persoonsgegevens worden verwerkt. Als er voor uw gevoel misbruik wordt gemaakt van uw
persoonsgegevens, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 3.1 | Individuele besluitsvorming
Er wordt binnen Moed Events geen gebruik gemaakt van automatische individuele besluitvorming.
Automatische individuele besluitvorming wil zeggen dat er besluiten worden genomen door middel
van een automatisch systeem.

Artikel 4 | Datalek protocol
Een mogelijke datalek kan plaatsvinden wanneer een beveiligingsincident zich heeft voorgedaan.
Hierbij kunt u denken aan diefstal van een laptop die toegang biedt tot de persoonsgegevens, het
sturen van een mail naar de verkeerde personen, of het kwijtraken van bepaalde gegevens. Er is
sprake van een datalek wanneer er persoonsgegevens verloren zijn geraakt. Het gaat om de
persoonsgegevens die eerder in deze algemene voorwaarden zijn beschreven. Zodra er een
datalek is geconstateerd zal Moed Events de betrokken partijen zo spoedig mogelijk informeren
hierover. Als het datalek lijdt tot ernstige gevolgen voor de bescherming van de
persoonsgegevens, wordt deze datalek gemeld bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 4.1 | Datalek voorkomen
Moed Events heeft een goed beveiligde plek voor persoonsgegevens. En wij doen er alles aan om
een datalek te voorkomen. Moed Events zorgt ervoor dat wachtwoorden niet automatisch worden
opgeslagen in de browser waarmee toegang tot de persoonsgegevens wordt verlengd. Ook zullen
formulieren en persoonsgegevens beveiligd zijn met een wachtwoord. Moed Events heeft in de
verwerkersovereenkomst met derde partijen technische maatregelen vastgesteld om de
persoonsgegevens te beschermen.

Artikel 5 | Doorgifte buiten de Europese Economische Ruimte
Als partners van Moed Events zich buiten de EER begeven, vragen wij altijd om uw toestemming bij
het eventueel doorgeven van persoonsgegevens.

Artikel 6 | Cookies
Onze website maakt gebruik van functionele cookies. Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die
bij een bezoek aan een website worden opgeslagen op bijvoorbeeld uw computer, tablet of
smartphone. Onze cookies gebruiken wij om cijfers te kunnen analyseren van wanneer u
onze website opnieuw bezoekt, dit geeft ons de mogelijkheid om bijvoorbeeld een
persoonlijkere ervaring mee te geven.
Onze tracking cookies, kunnen adverteerders de bezoeker volgen en zijn surfgedrag
bijhouden. Hierdoor kunnen wij een persoonlijk profiel van de bezoeker opbouwen. Voor deze
analyse wordt vooral gebruik gemaakt van Google Analytics. Moed Events zorgt er wel voor
dat uw gegevens grotendeels anoniem blijven, en uw IP-adres zal nooit in zijn geheel worden
gebruikt of opgeslagen. Google gebruikt de verzamelde persoonsgegevens niet voor eigen
doeleinden want hier hebben wij geen toestemming voor gegeven.

Privacy statement Moed Events.docx vs 1.1

Artikel 7 | Bewaartermijn
Moed Events bewaard uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is.

Artikel 8 | Wijzigingen
De privacy statement kan van tijd tot tijd door ons worden aangepast. Elke aanpassing zal dan ook op
deze pagina bekend gemaakt worden. Op deze privacy statement is Nederlands recht van
toepassing.
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