
PRIVACY STATEMENT  

Invitado Visitors Management (hier bekend als “wij” of “Invitado”) verzamelt voor een optimale deelname aan 

en beleving van onze evenementen persoonlijke gegevens van u. We lichten hierbij toe hoe wij deze gegevens 

gebruiken. 

Wie verwerkt uw gegevens?  

Invitado Visitors Management B.V. is de verantwoordelijke voor het beheer van uw gegevens.  

Invitado Visitors Management B.V. 

Vlasmarkt 1a 

3011 PW Rotterdam 

Nederland 

Ingeschreven KVK Rotterdam: 24397197 

 

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?  

Wij gebruiken uw gegevens: 

1. Voor de uitvoering van onze overeenkomst met u en met name om: 

• Uw inschrijving te beheren, en uw betaling te ontvangen en cashless betalingen te beheren; 

• Het verloop van het evenement te beheren; 

• Foto’s, video’s en audiovisueel materiaal van het evenement te nemen en/of te maken; 

• Een gepersonaliseerde webpagina voor u op te bouwen, met gegevens over uw deelname aan 

het evenement, dat u ook zichtbaar kan maken voor anderen en het gebruik van deze webpagina te 

monitoren. 

2. Voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen: 

• Om foto’s en video’s waarop u staat afgebeeld te gebruiken voor sfeerbeelden, voor de 

promotie van het evenement en de volgende edities ervan (o.a. op onze website en sociale media); 

• Om onwettig gedrag te voorkomen of op te sporen, om onze wettelijke rechten te beschermen 

of te handhaven of in andere gevallen toegestaan door de wet. 

Voor foto’s, video’s en audiovisueel materiaal die geen sfeerbeelden zijn en die duidelijk de bedoeling 

hebben om uw persoon als centrale figuur af te beelden en te promoten, zal vooraf uw toestemming 

worden gevraagd bij gebruik ervan voor promotiedoeleinden. U heeft altijd het recht om uw toestemming 

hiervoor in te trekken. 

 

 



Welke gegevens gebruiken wij?  

Wij gebruiken de gegevens die u ons bezorgt bij de inschrijving, o.a.: 

• Naam en voornaam; 

• Emailadres; 

Naast deze gegevens gebruiken wij soms ook de volgende gegevens die u betreffen: 

• Foto’s, video’s en ander audiovisueel beeldmateriaal; 

 

Hoe lang worden deze gegevens bewaard en uw informatie onderhouden? 

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig (i) om u de door u gevraagde diensten te kunnen verlenen (ii) 

voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven en (iii) voor de wettelijke doeleinden waarvoor wij 

verplicht zijn de informatie te bewaren.  

Uw contactgegevens (naam, voornaam, e-mailadres waarmee u zich heeft ingeschreven) worden alleen bewaard 

en gebruikt u te kunnen informeren over een volgende editie van het Spin for Life evenement. U heeft altijd het 

recht te vragen geen informatie meer te ontvangen en uw contactgegevens zullen dan worden gewist. Bij 

uitzondering zullen foto’s en ander audiovisueel beeldmateriaal voor sfeerbeelden kunnen worden gebruikt voor 

onbepaalde duur. 

Wij geven uw gegevens niet aan derden door, behalve: 

• Overheidsinstellingen of andere bevoegde instanties waar dit wettelijk is toegestaan of vereist of voor 

medische of veiligheidsredenen (bijvoorbeeld indien u tijdens het evenement (medische) hulp nodig heeft); 

 

Uw rechten! 

U heeft het recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens. 

U heeft ook het recht om zich in bepaalde omstandigheden te verzetten tegen het gebruik ervan of het wissen van 

uw persoonsgegevens te vragen, evenals het recht om een beperking van de verwerking te verzoeken en tenslotte 

het recht om de overdracht van uw gegevens te vragen, zoals voorzien in de artikelen 15 tot 20 AVG (Algemene 

Verordening Gegevensverwerking). 

 

 



U heeft ook het recht om zich kosteloos te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor 

direct marketingdoeleinden. 

 

Om uw rechten uit te oefenen, stuurt u een e-mail naar info@invitado.nl met vermelding van uw naam en 

voornaam. Een identiteitsbewijs kan worden gevraagd om uw identiteit te kunnen vaststellen. 

 

Klachten 

Als u vragen of klachten heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan stellen wij alles in het werk 

u daarbij te helpen of te begeleiden. 

Neem contact op met info@invitado.nl  

Als u meent dat het probleem niet m.b.v. onze inzet kan worden opgelost, dan kunt u zich wenden tot de 

Autoriteit Persoonsgegevens - https://autoriteitpersoonsgegevens.nl 

Update 

Deze privacy policy werd laatst geactualiseerd op 20 december 2019. Wij passen de privacy policy geregeld aan 

in het kader van de Algemene Verordening Gegevensverwerking en de daarmee samenhangende wet- en 

regelgeving. Nieuwe updates zijn beschikbaar op de website van www.invitado.nl  

 
 
 
 
 

http://www.invitado.nl/

