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Privacy Statement
In this privacy statement we provide clear and transparent information about how we use (personal)
data and data processing. We do everything we can to guarantee your privacy.
Your personal data
By registering for this conference, you (the participant) agrees that your personal data will be
processed for registration and handling purposes, as well as to send you information in connection
with the conference. All (personal) data will only be used in accordance with current EU data
protection legislation(GDPR) and will not be disclosed to a third party without the participants
explicit permission. Dietary requirements will be communicated to the location and/or catering
company.
If you do not submit the data indicated as “required” we cannot complete your registration.
TU/e Conferences processes your (personal) data by you providing this data to us by completing the
registration form.
Below you will find an overview of the personal data that we process:
-

First and last name
Title
Function
Affiliation
Address details
VAT number
Email address
Telephone number

Why do we process your personal data?
We ask for your (personal) data to facilitate registration, participation, payment and to inform you
by email if this is necessary to be able to perform our services.
To process your data we use the services of the company Aanmelder.nl.
We have a data processing agreement with Aanmelder.nl.
For processing the credit card and Ideal payment we use the Doc Data and EMS pay application. You
can find the EMS pay privacy statement here. The Doc Data privacy can be found here.

For what purpose and on what basis we process personal data.
Personal data is processed on the basis for agreement and the basis for consent.
We process your personal data for the following purposes:
We use the information that you enter on the registration page of a conference/event to realize the
preparation, execution and handling of the activity as good as possible and tailored to your personal
needs.
Your name (first and last name), affiliation and any specified program items where you signed up for
will be mentioned on your badge.
How long will we store your personal data?
Conferences TU/e does not store your personal data for longer than is strictly necessary to achieve
the goals (preparation, implementation and treatment tailored to your personal needs) for which
your data is collected. We use the following retention periods:
-

According to the law, financial document and underlying documents must be kept as burden
of proof for 7 years.

-

All other data will be stored up to 2 years after the conference.

Cookies
Technical Cookies are used to make the website function properly. They also remember your
preferences such as login status. Technical cookies are essential for the website to work properly.
Do you have any questions about this Privacy Statement or about the processing of your personal
data?
Please contact conferences@tue.nl.

Privacy statement
In dit Privacy statement willen we duidelijke en transparante informatie geven over hoe wij omgaan
met persoonsgegevens en dataverwerking. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en
gaan daarom zorgvuldig om met (persoons)gegevens.
Uw gegevens
Door u te registreren voor dit congres, gaat u (de deelnemer) ermee akkoord dat uw persoonlijke
gegevens worden verwerkt voor registratie- en afhandelingsdoeleinden en om u informatie te sturen
over het congres. Alle (persoonlijke) gegevens worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met
de huidige EU-wetgeving inzake gegevensbescherming (AVG). Zonder uw expliciete toestemming
zullen wij uw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken.
Dieetwensen worden doorgegeven aan de locatie en/of het cateringbedrijf.
Als u de gegevens die zijn vermeld als “verplicht” niet invult, kunnen we uw registratie niet voltooien.
TU/e Conferences verwerkt uw (persoons)gegevens doordat u deze gegevens aan ons verstrekt
middels het invullen van het registratieformulier. Hieronder vindt u een overzicht van de
(persoons)gegevens die wij verwerken zoals:
-

Voor- en achternaam
Titel
Functie
Bedrijfsnaam
Adresgegevens
BTW nummer
Email adres
Telefoonnummer

Waar gebruiken we uw gegevens voor?
De gegevens die we van u verzamelen worden gebruikt voor:
-

Het verwerken van uw registratie
Het verwerken van uw betaling
Het waar mogelijk tegemoet komen aan uw wensen en behoeften
Alle correspondentie ten behoeve van de uitvoering van het congres

Indien u akkoord gaat worden uw gegevens ook gebruikt om u op de hoogte te houden van
toekomstige ontwikkelingen van het desbetreffende evenement/congres.
Om uw gegevens te verzamelen maken wij gebruik van de diensten van het bedrijf Aanmelder.nl.
Wij hebben een verwerkingsovereenkomst met Aanmelder.nl.
Voor het verwerken van de creditcard- en iDEAL betalingen maken wij gebruik van de applicatie CM
Payments en EMS. Het privacy statement EMS pay vindt u hier. Het privacy statement van CM
Payments vindt u hier.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?
Persoonsgegeven worden op basis van de grondslag uitvoering overeenkomst en de grondslag
toestemming verwerkt.
TU/e Conferences verwerkt uw persoonsgegevens met het volgende doel:
We gebruiken de gegevens die u op de registratiepagina van een congres/ evenement invult om de
voorbereiding, uitvoering en afhandeling van de bijeenkomst zo goed mogelijk en afgestemd op uw
persoonlijke behoeften te realiseren.
Uw naam (voor- en achternaam), bedrijfsnaam en eventueel opgegeven programma items waaraan
u deelneemt worden vermeld op uw badge.
Bewaartermijnen
TU/e Conferences bewaart uw (persoons)gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de
doelen (voorbereidingen, uitvoering en afhandeling afgestemd op uw persoonlijke behoefte) te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:
-

Volgens de wet dienen financiële stukken en onderliggende documenten als bewijslast 10
jaar bewaard te worden.
Alle overige gegevens worden tot 2 jaar na afloop van het congres bewaard.

Cookies
Technische Cookies worden gebruikt om de website correct te laten functioneren. Technische
Cookies onthouden uw voorkeuren zoals login status. Technische Cookies worden altijd bewaard
omdat deze essentieel zijn voor het juist werken van de website.
Heeft u nog vragen over dit Privacy Statement of over de verwerking van uw persoonsgegevens?
Neem dan contact op met conferences@tue.nl. Dit geldt ook voor uw rechten op grond van de
privacy wetgeving.

