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Informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens * bij gebruik van seminar- en/of
evenementenregistratie
Aanwijzing
Identiteits- en contactgegevens van de
Verwerkingsverantwoordelijke

Contactgegevens van de functionaris voor
gegevensbescherming

Het doel van de verwerking waarvoor de
persoonsgegevens zijn bestemd

Rechtsgrondslag voor de verwerking
Categorieën van persoonsgegevens die
worden verwerkt

Bron (oorsprong) van de gegevens
Ontvanger (categorieën) van de gegevens

Overdracht van gegevens aan een derde
land of een internationale organisatie en de

Omschrijving
SieTec Industrial Automation B.V.
Rooseveltlaan 8b
4536 GZ Terneuzen
Tel. +31 115 788101
ronald@sietec.nl
SieTec Industrial Automation B.V.
Rooseveltlaan 8b
4536 GZ Terneuzen
Tel. +31 115 788101
administratie@sietec.nl
Uw persoonlijke gegevens, die u ons
verstrekt bij de registratie, zullen worden
gebruikt voor het verwerken t.b.v. het
seminar of het evenement waarvoor u zich
aanmeldt
Art.6 (1)(b) GDPR, vereist voor deelname
aan seminar / evenement.
Afhankelijk van het seminar / evenement is
de specificatie en verwerking van de
volgende gegevens noodzakelijk:
• Naam, titel;
• Contact gegevens, zoals e-mailadres,
telefoonnummer.
Van de betrokkene.
Afhankelijk van het seminarplan kunnen uw
gegevens worden doorgegeven aan
dienstverleners (verwerkers) die door ons
zijn aangesteld om het seminar /
evenement uit te voeren of om de
gebruikte IT-systemen te onderhouden.
Deze serviceproviders mogen uw gegevens
echter niet voor hun eigen doeleinden
gebruiken. Bovendien kan het nodig zijn om
uw gegevens door te sturen naar het hotel
waar het seminar / evenement wordt
gehouden.
Wij verzenden uw gegevens niet naar derde
landen.

* In overeenstemming met Artikel 13 en 14 EU Algemene gegevensbescherming (GDPR)
Pagina 1 van 2

Rooseveltlaan 8b ● 4536 GZ Terneuzen ● +31 115 788 101

bijbehorende waarborgen ter bescherming
van de gegevens
Opslagduur van de gegevens

Rechten van de betrokkenen:
• Voor toegang
• Tot rectificatie, uitwissing of
beperking van verwerking
• Om bezwaar te maken tegen de
verwerking
• Gegevensoverdraagbaarheid
Recht om de toestemming voor verwerking
in te trekken

Het recht om een klacht in te dienen

Juridische of contractuele noodzaak om de
gegevens te verstrekken, evenals de
eventuele gevolgen van het niet
verstrekken van de gegevens
Geautomatiseerde besluitvorming /
profilering

De inschrijvingsgegevens worden
verwijderd na 36 maanden (berekend vanaf
het einde van het lopende kalenderjaar).
Belastingrelevante documenten, zoals
facturen enz. worden na het verstrijken van
de wettelijke bewaartermijn (meestal 10
jaar) verwijderd.
Als aan de wettelijke vereisten is voldaan,
hebt u recht op de volgende rechten:
Recht op toegang tot uw gegevens die wij
opslaan; rectificatie, uitwissing, beperking
van de verwerking van uw gegevens of het
recht om bezwaar te maken tegen de
verwerking, evenals gegevensportabiliteit.
U kunt uw toestemming voor de verwerking
van uw gegevens op elk gewenst moment
met ingang van de toekomst intrekken
d.m.v. een passende kennisgeving aan de
hierboven genoemde controller. De
verwerking van uw gegevens die wordt
uitgevoerd tot de ontvangst van de
intrekking van de toestemming blijft legaal.
Als u van mening bent dat de verwerking
van uw persoonlijke gegeven onwettig is,
hebt u het recht om een klacht in te dienen
bij een bevoegde autoriteit voor
gegevensbescherming.
Uw gegevens zijn nodig om deel te nemen
aan een seminar / evenement. Zonder de
specificatie van uw gegevens is deelname
niet mogelijk.
Er zal geen geautomatiseerde
besluitvorming of profilering plaatsvinden
op basis van uw verzamelde gegevens
zonder uw toestemming.
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