
Privacy Statement CongressMatters 

CongressMatters respecteert uw privacy. In dit privacy statement staat hoe wij uw persoonsgegevens – 

waaronder op de website en in registratiesystemen – verwerken en beschermen. Als u gebruik maakt van 

deze website en/ of persoonlijke informatie verstrekt dan gaat u akkoord met dit privacy statement. 

Over CongressMatters 

CongressMatters is een congresbureau dat in opdracht van derden congressen organiseert. 

Wij treden op als opdrachtnemer, werkend onder de met de opdrachtgever afgesloten 

Verwerkersovereenkomst en als verantwoordelijke partij voor de verwerking van uw persoonsgegevens 

onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De bestanden waarin uw 

persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt zijn, blijven eigendom van de opdrachtgever. 

Welke gegevens worden verzameld? 

CongressMatters kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van 

CongressMatters. Uw persoonsgegevens ontvangen wij onder andere direct van u, doordat u informatie 

opvraagt of zich via ons voor een congres inschrijft.  

CongressMatters kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken: 

 Organisatienaam 

 Afdeling 

 Voorletters en achternaam 

 Functie 

 Adres 

 Telefoonnummer 

 E-mailadres 

 BIG-nummer (ten behoeve van de verwerking van punten in GAIA) 

 BSN (voor sprekers die een vergoeding krijgen, ten behoeve van belastingaangifte IB) 
 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?  

 

Bij de verwerking van persoonsgegevens is CongressMatters gebonden aan de daarvoor geldende 

wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt CongressMatters 

zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring om de tekst aan te laten 

sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.  

 

Verstrekking aan derden/delen met anderen 

 

CongressMatters verkoopt onder geen enkel beding gegevens aan derden en verstrekt deze 

uitsluitend indien dit nodig is, voor de uitvoering van onze overeenkomst (denk aan het opvoeren 

van uw aanwezigheid bij een studiedag in het register van uw beroepsvereniging) of om te voldoen 

aan een wettelijke verplichting.  

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst 

om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens .  

Bewaartermijn 

CongressMatters bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 

waarvoor uw persoonsgegevens zijn verzameld of worden gebruikt. 



Beveiliging 

CongressMatters hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van persoonsgegevens en heeft 
passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen misbruik, 
verlies, wijziging of tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking.  
De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens 
veilig zijn. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door CongressMatters verzamelde 
persoonsgegevens, neem dan contact met CongressMatters via: info@congressmatters.nl 
 
Cookies 

 

CongressMatters gebruikt technische, analytische en functionele cookies. Een cookie is een klein 

tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of 

smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites 

en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld 

uw voorkeursinstellingen zodat wij daar niet eerst naar hoeven te vragen. Analytische cookies meten het 

gebruik van deze website. Dit gebeurt anoniem, er worden geen persoonsgegevens verwerkt.  

N.B.: U kunt zich afmelden voor cookies door zelf uw browser  zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.   

Uw gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen 

 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. U kunt een verzoek tot 

inzage, wijziging of verwijdering sturen naar: info@congressmatters.nl 

Om er zeker van te zijn dat u zelf het verzoek indient, verzoeken wij u een kopie van uw ID- bewijs mee 

te sturen. Maak deze kopie s.v.p. met de app van het Ministerie en maak uw BSN onleesbaar. 

CongressMatters reageert binnen vier weken op uw verzoek . 

Klacht indienen 

 

Indien CongressMatters naar uw oordeel niet adequaat reageert dan kunt u hierover een klacht indienen 

bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl vindt u daarvoor de 

benodigde informatie. 

Contactinformatie CongressMatters 

 

CongressMatters 

Fraukje Taselaar 

Wildernislaan 15 

7313 BB Apeldoorn 

T: 06 54 30 43 46 

E: info@congressmatters.nl 

KVK nummer: 55589081 

 

Deze verklaring is opgesteld en gepubliceerd op 1 september 2018 
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