Algemeen privacy beleid
Laatste gewijzigd 6/10/2019
Dive-Expo hecht belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert uw privacy.
In deze privacyverklaring krijgt u heldere en transparante informatie over welke persoonsgegevens
we verzamelen en hoe wij daarmee omgaan. We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en
gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dive-Expo houdt zich in alle gevallen aan de
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dat brengt mee dat wij:
•
•
•
•

de persoonsgegevens van onze bezoekers verwerken in overeenstemming met het doel
waarvoor we ze opgevraagd hebben.
uw uitdrukkelijke toestemming vragen als we die nodig hebben voor de verwerking van
persoonsgegevens.
geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen.
op de hoogte zijn van uw rechten wat uw persoonsgegevens betreft, dat we u daarop willen
wijzen en dat we die respecteren.

Indien u vragen heeft over de verwerking en veiligheid van uw persoonsgegevens, kan u steeds
contact opnemen met onderstaande contacten.
Stefan Panis
info@dive-expo.eu
0473/86.91.61

Dive-Expo verwerkt gegevens van persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden:
•

Bij deelnemen aan de fotocontent worden uw persoonsgegevens gebruikt voor de loting en
indien u in aanmerking komt voor een prijs (om u te contacteren). De door u ingestuurde
foto wordt vervolgens op de beurs tentoongesteld. Na afloop van de content worden alle
gegevens vernietigd.

•

Bij het bestellen van tickets worden uw ingevoerde gegevens opgeslagen. Deze gegevens
worden gebruikt voor facturatie, validatie van uw ticket, contact met u op te nemen bij het
opmerken van een fout. Na afloop van het evenement worden alle gegevens vernietigd.

•

Bij invullen en versturen van de sectie ‘contact’, ontvangen wij een mail met al de door u
ingevulde info. Deze wordt enkel gebruikt voor te antwoorden op uw vraag/ opmerking en
wordt niet bewaard.

Verstrekking aan derden
Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden zonder uw expliciete toestemming.

Bewaartermijn
Dive-Expo bewaart gegevens niet langer dan nodig. Na afloop van het evenement worden al uw
gegevens verwijderd.

Uw rechten op het vlak van uw persoonsgegevens
U hebt recht op inzage, correctie en verwijdering van de persoonsgegevens die we van u ontvangen
hebben. Bovenaan in deze privacyverklaring staat hoe u contact kunt opnemen.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u daarvoor
contact opnemen met ons.
U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie. Dat is de
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacyverklaring
Dive-Expo kan haar privacyverklaring aanpassen. Dat zal op de website aangekondigd worden d.m.v.
een wijziging van de datum bovenaan deze privacyverklaring.

