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PRIVACY BELEID 
Versie van 9 november 2018 

 

Stichting Evenementen Veldhoven organiseert de Oranjemarkt Veldhoven. Op deze pagina 

wordt uitgelegd hoe we omgaan met persoonsgegevens en welke cookies er door onszelf en 

derden op onze website www.oranjemarktveldhoven.nl worden geplaatst. De Stichting 

Evenementen Veldhoven (Oranjemarkt Veldhoven) respecteert je privacy en zorgt ervoor dat de 

persoonlijke gegevens die je met ons deelt vertrouwelijk en zorgvuldig worden behandeld. 

 

Onze contactgegevens zijn: 

Stichting Evenementen Veldhoven 

Meent 4 

5501 JK  Veldhoven 

KvK-nummer: 70716293 

Email: info@oranjemarktveldhoven.nl 

 

Persoonsgegevens 

De Stichting Evenementen Veldhoven (Oranjemarkt Veldhoven) verwerkt persoonsgegevens 

indien je deel uitmaakt van het organiserend of ondersteunend team van de Oranjemarkt 

Veldhoven, je actief aanwezig bent tijdens ons evenement (door kraamhuur of grondplaats, als 

sponsor, artiest of vereniging) en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder 

een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

• Voor- en achternaam 
• Geboortedatum 
• Adresgegevens 
• Telefoonnummer 
• E-mailadres 
• IP-adres 
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt zoals social media profielen 
• Gegevens over jouw activiteiten op onze website 
• Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites 

 

Bijzondere persoonsgegevens 

De Stichting Evenementen Veldhoven (Oranjemarkt Veldhoven) heeft niet de intentie om 

bijzondere persoonsgegevens te verwerken die te maken hebben met gezondheid, 
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geloofsovertuigingen, politieke of filosofische overtuigingen, seksuele geaardheid of etnische 

afkomst. Daarnaast worden geen gegevens verzameld van personen jonger dan 16 jaar, tenzij 

ze toestemming hebben van hun ouders of voogd.  

Als je ervan overtuigd bent dat er zonder toestemming gegevens zijn verzameld van een 

minderjarige, neem dan contact met ons op. Het kan ook voorkomen dat er onverwacht toch 

gevoelige persoonsgegevens in informatie staat die je met ons deelt of die staat op foto’s die 

tijdens ons evenement worden gemaakt en die als sfeerimpressie op onze website terecht 

komen. Laat het ons dan weten via info@oranjemarktveldhoven.nl, dan verwijderen wij die 

informatie direct. 

Doel voor de verwerking 

Met gegevens die verzamelen gaan we uiteraard zorgvuldig om. Deze persoonlijke gegevens 

worden als vertrouwelijk informatie behandeld.  

We verzamelen informatie over ons organiserend en ondersteunend team (vrijwilligers) met het 

volgende doel: 

• Om je te kunnen bellen, emailen als dat nodig is; 
 

We verzamelen informatie over onze websitebezoekers met het volgende doel: 

• Om onze website te kunnen optimaliseren en gebruiksvriendelijker te maken; 
• Om gepersonaliseerde advertenties te kunnen aanbieden; 
• Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of brochures; 
• Om je te kunnen bellen; 
• Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten. 

 

We verzamelen informatie over onze standhouders met het volgende doel: 

• Om je te kunnen bellen of emailen als dat nodig is; 
• Om een factuur te sturen voor de stand en je betaling te verwerken; 
• Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of brochures; 

 

We verzamelen informatie over sponsoren, artiesten en verenigingen met het volgende doel: 

• Om contact te onderhouden via email of telefoon; 
• Om een factuur te verzenden en betalingen te verwerken; 
• Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of brochures; 
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• Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten. 
 

Stichting Evenementen Veldhoven gebruikt jouw persoonsgegevens pas voor 

marketingactiviteiten als je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven. Het is te allen tijde 

mogelijk om je uit te schrijven via de link onderaan de mails die we sturen of door je verzoek 

door te geven via info@oranjemarktveldhoven.nl. Voor gebruikers onder 16 jaar geldt dat er 

toestemming moet worden gevraagd aan een ouder voor het achterlaten van persoonlijke 

gegevens op onze website. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

De Stichting Evenementen Veldhoven (Oranjemarkt Veldhoven) zal je persoonsgegevens niet 

langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden 

verzameld.  

Om je een idee te geven, lees je hier hoe lang gegevens gemiddeld worden bewaard: 

- Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien je informatie hebt 

aangevraagd via de website, maar er geen overeenkomst tot stand komt.  

- Komt er wel een overeenkomst tot stand voor bijvoorbeeld standhuur of sponsoring, dan 

worden jouw gegevens vijf jaar bewaard. 

- Heb je toestemming gegevens voor het versturen van onze nieuwsbrief, dan worden die 

gegevens bewaard totdat je je afmeldt. 

- Persoonsgegevens met betrekking tot vrijwilligersovereenkomsten worden bewaard tot 

vijf jaar na afloop van het contract. 

- Financiële gegevens worden zeven jaar bewaard, omdat dit wettelijk verplicht is. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

De Stichting Evenementen Veldhoven (Oranjemarkt Veldhoven) gaat zorgvuldig met 

geregistreerde gegevens zoals e-mailadressen en namen om. Wij verkopen geen persoonlijke 

gegevens en geven niets uit handen. Wij delen persoonsgegevens alleen met derden als dit 

noodzakelijk is voor de organisatie van de Oranjemarkt Veldhoven of indien het wettelijk 

verplicht is. 

Deze derden zijn bijvoorbeeld externe dienstverleners zoals boekhouder/accountant, extern 

communicatiebureau, fotograaf, vormgever, mailprovider, webhostingbedrijf, it-bedrijf, gemeente 
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en vrijwilligers. Stichting Evenementen Veldhoven sluit waar nodig verwerkersovereenkomsten 

met deze derden, om jouw persoonsgegevens te beveiligen.  

Stichting Evenementen Veldhoven deelt soms ook persoonsgegevens met derden buiten de 

EU, zoals Google Analytics, Mailchimp, Facebook, Youtube, LinkedIn, Twitter en Instagram. 

Deze partijen hebben verklaard (zie Privacy Statement op hun websites) dat zij jouw 

persoonsgegevens adequaat beschermen volgens de regels van de AVG. 

Cookies etc. 

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die jouw computer of mobiele apparaat opslaat 

wanneer je onze website gebruikt. De Stichting Evenementen Veldhoven (Oranjemarkt 

Veldhoven) gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. We gebruiken deze cookies 

enerzijds voor technische doeleinden en daarmee te zorgen dat de website naar behoren werkt 

en om hiermee onze website optimaliseren. 

Anderzijds plaatsen we cookies die jouw online gedrag registeren zodat we op maat gemaakte 

content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben 

wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

Analytics cookies 

Wij maken gebruik van statistiekenprogramma Google Analytics. Hiermee meten we 

bijvoorbeeld hoe lang gebruikers op onze website zijn en welke pagina’s er worden bezocht. Op 

basis van deze data kunnen we de site optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken. Deze 

gegevens worden anoniem verwerkt. Google kan deze informatie aan derden verschaffen 

indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens 

Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. 

Advertising cookies 

Met jouw toestemming plaatsen onze adverteerders tracking cookies op jouw apparatuur. De 

advertising cookies maken het mogelijk gepersonaliseerde advertenties aan te kunnen bieden. 

Social media cookies 
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Ingesloten content afkomstig van bijvoorbeeld YouTube, Facebook en LinkedIn en andere 

social media kanalen, bevat vaak cookies. Daarnaast maken we gebruik van de Facebook-pixel 

en LinkedIn Insight Tag waarmee data wordt verzameld die ons helpt bij het optimaliseren van 

onze content. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies 

meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen 

van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting de site Veilig Internetten. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 

heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 

bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je 

het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen 

om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een 

ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je 

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking 

van jouw persoonsgegevens sturen naar info@oranjemarktveldhoven.nl.  

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie 

van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je 

pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), 

paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je 

privacy.  

 

De Stichting Evenementen Veldhoven (Oranjemarkt Veldhoven) zal zo snel mogelijk, maar 

binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.  

 

Beveiliging van persoonsgegevens 

Stichting Evenementen Veldhoven neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt 

passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We hebben technische en 

organisatorische maatregelen genomen om te zorgen dat jouw persoonsgegevens niet in 
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verkeerde handen vallen. Zo worden jouw gegevens enkel op goed beveiligde servers bewaard, 

waarbij alle beveiligingsmogelijkheden worden gebruikt. Stichting Evenementen Veldhoven 

gebruikt alleen complexe wachtwoorden, maakt regelmatig back-ups en gebruikt encryptie als 

daar aanleiding toe. 

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 

misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van verzamelde 

persoonsgegevens, neem dan contact op via info@oranjemarktveldhoven.nl. 

 

Klacht over verwerking? 

Heb je een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Evenementen 

Veldhoven? Dan horen we dat graag, zodat we het samen kunnen oplossen. We willen je er 

tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale 

toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de deze link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. 


