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Verklaring over gegevensbescherming evenementenportal  
 
Verklaring over gegevensbescherming voor het evenementenportal in aanvulling op de algemene verklaring over ge-
gevensbescherming van Hoffmann SE op: https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hnl/company/datenschutz 
  
Hieronder informeren wij u over welke gegevens wij verwerken, wanneer u een evenement bij ons boekt of wanneer u 
contact (via e-mail, telefoon, fax, onlineportal) met ons opneemt en welke rechten u hebt met betrekking tot uw per-
soonlijke gegevens.  
  
1. Gegevensverwerker / contactpersoon 
 Voor informatie over degene die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking, zie http://ho7.eu/dataprotection. Als 
u vragen hebt over het onderwerp gegevensbescherming, als u eventuele toestemming wilt intrekken of bezwaar wilt 
maken tegen een bepaald gegevensgebruik, kunt u te allen tijde contact opnemen met de privacyfunctionaris van het 
bedrijf. De contactgegevens vindt u op http://ho7.eu/dataprotection. 
   
2. Verwerking van uw gegevens 
 Wij verzamelen en verwerken uw gegevens die u ons verstrekt in het kader van een aanmelding of het opnemen van 
contact met ons (bijvoorbeeld telefonisch of via e-mail).  
Wij gebruiken uw gegevens   
  
1. voor de afhandeling van cursussen (o.a. facturering, opstellen van certificaten),  
2. voor de verwerking van uw verzoeken die hierop betrekking hebben, 
3. voor de organisatie van het evenement (het printen van naam en instelling in een deelnemerslijst, 

naamplaatje).  
4. indien nodig geven wij uw gegevens door aan de dienstverleners die de cursus zullen verzorgen en de samen-

werkende instellingen. 
  
De rechtsgrondslag voor deze verwerking van uw gegevens is art. 6 par. 1 lid b) AVG (uitvoering van de overeenkomst 
en precontractuele maatregelen). 
  
Als u zich reeds bij ons hebt aangemeld voor een evenement, registreren wij uw aanmeld- en contactgegevens in onze 
database.  
  
Wij slaan uw gegevens op zolang dit nodig is voor de afhandeling van de evenementen en de bijbehorende diensten of 
zolang wij een gerechtvaardigd belang hebben bij verdere opslag. In alle andere gevallen verwijderen wij uw persoon-
lijke gegevens met uitzondering van gegevens, die wij moeten bewaren voor de uitvoering van contractuele of wettelijke 
(bijvoorbeeld fiscale of handelsrechtelijke) bewaartermijnen (bijvoorbeeld facturen). 
  
3.  Overdracht van uw gegevens 
Wij willen u erop wijzen dat wij uw gegevens zullen doorgeven aan contractueel verbonden derden. 
Met name de volgende gevallen moeten worden vermeld:  
Informatiebijeenkomsten en trainingen. 
In het kader van deze evenementen kunnen wij uw persoonlijke gegevens doorgeven aan trainers en eventpartners. 
De wettelijke basis hiervoor is uw toestemming, de uitvoering van een contract of het legitieme belang. In het geval van 
een rechtmatig belang vindt de doorgifte van gegevens plaats met het oog op het houden van het evenement. 
  
4.  Foto's en filmopnamen 
Tijdens onze evenementen maken we af en toe foto's en films die gebruikt kunnen worden voor publicatie op het intranet 
van de Hoffmann Group, social media en persberichten. 
In de regel is de rechtsgrondslag voor de beschreven gegevensverwerking onze legitieme belangen overeenkomstig 
artikel 6, lid 1, onder f) AVG of, in bijzondere gevallen, de toestemming van de deelnemers overeenkomstig artikel 6, 
lid 1, onder a) AVG. Wij hebben een legitiem belang bij foto's en filmopnames om het publiek te informeren over het 
evenement. 
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de gegevensverwerking of uw toestemming intrekken. 
Deze en andere informatie zal op een zichtbare plaats bij elk evenement worden geplaatst. 
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