Privacyverklaring
1. Algemeen
Deze privacyverklaring informeert u over de verwerking van uw persoonsgegevens op deze website
door de gemeente Rotterdam als verwerkingsverantwoordelijke, hierna “wij” of “ons”.
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring beschrijven wij wie we zijn, hoe
en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacy rechten kunt
uitoefenen en alle andere informatie die voor u relevant kan zijn.
Als u na het lezen van deze verklaring nog vragen heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze
verklaring.
Deze privacyverklaring is opgesteld in mei 2020. Wij kunnen deze verklaring in de toekomst
aanpassen.
2. Verwerkingsdoeleinden
Om uw aanmelding voor een van onze events in behandeling te kunnen nemen, is het uiteraard
noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens die u achterlaat via het aanmeldformulier verwerken.
Daarnaast verwerken wij de gevraagde gegevens voor het verder optimaliseren van onze events,
bijvoorbeeld om deze beter te laten aansluiten op bepaalde branches. Hiervoor kunnen wij u ook
vragen om na afloop van het event een enquête in te vullen.
Tot slot verwerken wij uw e-mailadres om u via onze nieuwsbrief op de hoogte te houden van alle
ontwikkelingen rondom het event en/of toekomstige events.

3. Grondslag
Uw persoonsgegevens die u achterlaat via het aanmeldformulier worden verwerkt op grond van uw
toestemming. Dit is ook de grondslag voor het versturen van onze nieuwsbrieven.
Indien u onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, dan kunt u zich hiervoor op ieder gewenst
moment afmelden via de afmeldlink onderaan iedere nieuwsbrief.
Wij hebben een gerechtvaardigd belang voor het verwerken van uw persoonsgegevens ten behoeve
van het optimaliseren van onze events.

4. Categorieën persoonsgegevens
Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden:
•
•
•
•

Naam;
Geslacht;
Functie;
Werkzame branche;

•
•

E-mailadres;
Indien gepast: dieetvoorkeur.

5. Ontvangers
Wij schakelen een deelnemersregistratie softwareaanbieder in als zogenaamde verwerker. Deze
aanbieder verwerkt uw persoonsgegevens in opdracht van de gemeente Rotterdam en uitsluitend
voor bovengenoemde doeleinden. Hierover worden zorgvuldige afspraken gemaakt zodat de
verwerking van uw persoonsgegevens geheel in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving
op het gebied van privacy plaatsvindt. Deze afspraken worden vastgelegd in een zogenaamde
verwerkersovereenkomst.
Buiten deze verwerker worden uw persoonsgegevens op geen enkele wijze verstrekt aan derden.
6. Doorgifte buiten de EER
Dataopslag deelnemersregistratie vindt plaats binnen Europa.
7. Bewaartermijn
De categorieën van persoonsgegevens genoemd onder para. 4 worden voor een periode van
maximaal 2 jaar bewaard.

8. Rechten van betrokkenen
Op grond van de AVG heeft u het recht om:
1.inzage te verzoeken in de persoonsgegevens die wij van u verwerken (inzagerecht);
2.uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist zijn (correctierecht);
3.uw persoonsgegevens te laten wissen (verwijderingsrecht/recht op vergetelheid);
4.de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken (recht op beperking van verwerking);
5.bezwaar te maken tegen de verwerking van (bepaalde van) uw persoonsgegevens (recht van
bezwaar);
6.uw persoonsgegevens aan uzelf te laten verstrekken, dan wel uw persoonsgegevens aan een
andere verwerkingsverantwoordelijke te laten verstrekken (recht op dataportabiliteit).
Bovengenoemde rechten zijn echter niet altijd toepasbaar. Voor de uitoefening van sommige rechten
zal sprake moeten zijn van specifieke omstandigheden om daar een beroep op te kunnen doen.
Indien u gebruik zou willen maken van uw rechten dan kunt u uw verzoek indienen via het daarvoor
bedoelde loket.
9. Klachten
Heeft u een klacht over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan proberen wij
dat graag eerst zelf met u op te lossen. U kunt in dat geval een mail sturen naar onze Functionaris
Gegevensbescherming via FG@rotterdam.nl.
Het staat u echter ook vrij direct een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

