
 
 

 

 

 

  



 
 

Inleiding 

Kreativ Events is een evenementenbureau dat werkzaam is voor verschillende opdrachtgevers en 

daarnaast ook eigen concepten ontwikkelt en organiseert. Er worden op verschillende 

momenten persoonsgegevens verzameld. In de privacyverklaring staat omschreven hoe Kreativ 

Events omgaat met persoonsgegevens. Hier wordt uitgelegd waar persoonlijke gegeven woorden 

opgeslagen en met welke doeleinde deze opgeslagen worden. Ook is hier te lezen welke rechten 

met betrekking tot jouw gegevens je hebt en hoe hiervan gebruik gemaakt kan worden.  

Wij raden aan om de privacyverklaring periodiek te raadplegen in verband met toekomstige 

wetswijzigingen.  

 

Mocht u na het lezen van de privacyverklaring nog vragen hebben, neem dan gerust contact met 

ons op.  

 

info@kreativevents.nl | 070 4500577  

Prins Willemstraat 41| 2584 HT Den Haag 

KVK NR. 65299426 

 

 

 

1. Welke gegevens verzamelen wij en met welk doel? 

Kreativ Events verzamelt en registreert verschillende persoonsgegevens van gebruikers van de 

website. Dit zijn de noodzakelijke gegevens om een goede service te verlenen. Met service 

bedoelen wij: 

- De mogelijkheid om een kraam of grondplaats te huren voor één van onze evenementen. 
- Het ontvangen van informatie over onze evenementen. 

Om u als deelnemers in te schrijven voor één van onze evenementen vragen wij om de volgende 
gegevens: 

- Voor- en achternaam 
- Adres 
- Postcode 
- Woonplaats 
- E-mailadres 
- Telefoonnummer 
- IBAN 

Deze gegevens worden gebruikt bij het opmaken van de factuur. Wij maken gebruik van een 
beveiligd IDEAL betaalproces. Hierbij werken wij met de betalingsservice Mollie Payments. 

“De gegevens die Mollie ontvangt worden verwerkt op basis van een eigen 
verantwoordelijkheid. Mollie is daarom geen verwerker, maar een zelfstandig 

verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. Dit standpunt heeft Mollie ook opgenomen onder punt 9 van de 

Privacyverklaring". 
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Klik hier om de privacy verklaring van Mollie Payments te lezen.  

Ook vragen we naar het soort product dat verkocht gaat worden en de benodigdheden tijdens 
het evenement. Deze informatie hebben wij nodig om het evenement te organiseren. Daarnaast 
vragen we naar je bedrijfsnaam, -website en Facebook-pagina. Deze gebruiken wij voor 
promotionele doeleinden.  

Tot slot hebben wij inzage in uw IP-adres bij een bezoek aan onze website. Deze wordt niet door 
ons opgeslagen. Er is met Google Analytics een bewerkers overeenkomst gesloten, hierin staat 
dat uw gegevens niet gedeeld mogen worden met Google en dus anoniem verwerkt worden. 
Tevens worden de verzamelde gegevens nooit gebruikt voor advertentiedoeleinden.  
 

2. Wie ontvangen de gegevens? 

De gegevens die Kreativ Events ontvangt worden verwerkt en beheerd via: 

- Mailchimp 

De nieuwsbrieven en draaiboeken worden via dit platform verzonden. Op het moment dat 

uw zich aanmeldt voor de nieuwsbrief wordt uw e-mailadres, naam en bedrijfsnaam 

automatisch opgeslagen op de mailinglijst op Mailchimp.  

- TransIP 

- De mail en website van Kreativ Events worden gehost bij TransIP. Gegevens van de mail en 

contactformulieren worden opgeslagen op een beveiligde server van TransIP.  

 

3. Nieuwsbrieven 
 

Kreativ Events stuurt meermaals per jaar een algemene nieuwsbrief. Deze ontvangt u via een 

opt-in of als u ons direct hebt laten weten deze te willen ontvangen. Elke nieuwsbrief beschikt 

over een mogelijkheid om u af te melden van de nieuwsbrief. Deze knop is onderaan elke 

nieuwsbrief te vinden.  

 

4. Opdrachtbevestigingen en draaiboeken 

Kreativ Events verstuurd een opdrachtbevestiging na elke boeking naar het opgegeven e-

mailadres. Deze mail is het bewijs van je geboekte product(en). Door een aankoop te doen bij 

Kreativ Events wordt er, op grond van uitvoering van een overeenkomst, toestemming gegeven 

om deze bevestigingsmail te versturen.  

Een week voorafgaand elk evenement ontvangt u een draaiboek met alle benodigde details, 

zoals locatie, op- afbouwtijden en contactgegevens van de organisatie op de dag van het 

evenement. Dit is wettelijk toegestaan op grond van gerechtvaardigd belang. 

 

5. Websites van derden 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de websites van derden, zoals 

samenwerkingspartners. Bezoek voor het privacybeleid van deze derden de desbetreffende 

https://www.mollie.com/nl/privacy


 
 

websites. Kreativ Events is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van die 

andere partijen, welke kunnen afwijken van het privacyverklaring van Kreativ Events Nederland 

 

6. Beveiliging 

Kreativ Events beveiligd de opgeslagen gegevens van de gebruikt zo goed mogelijk. Er wordt 

alleen toegang verleend tot deze gegevens voor personen die deze informatie noodzakelijk is bij 

de werkzaamheden voor de evenementen. De systemen waar de gegevens staan opgeslagen zijn 

beveiligd met wachtwoorden en toegangscodes. Er wordt geen fysieke kopie gemakt van de 

ontvangen persoonsgegevens.  

 

7. Jouw rechten 

Inzage:u heeft recht om te allen tijde uw gegevens op te vragen die bij Kreativ Events bewaard 

worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Kreativ 

Events. 

Aanpassen: Zijn de gegevens die wij in beheer hebben onjuist? Of zijn uwgegevens veranderd? U 

heeft het recht om dit te laten rectificeren door Kreativ Events. De gegevens omtrent de 

nieuwsbrief via Mailchimp kunt u aanpassen via de daarvoor bestemde url onder aan elke 

nieuwsbrief. 

Wissen: Wilt u dat uw gegevens niet langer bij Kreativ Events worden opgeslagen? Dan kunt u 

contact met ons opnemen voor de verwijdering van uw gegevens. In verband met wettelijke 

termijnen van facturatie gegevens, zijn de bedrijfsnaam, voor- en achternaam en adres pas te 

verwijderen na zeven jaar. 

Klachten: U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens als u vindt 

dat Kreativ Events niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Bij vragen over uw 

gegevens en hoe wij hiermee omgaan kunt u of altijd contacten, wij beantwoorden uw vragen 

graag. Mocht u toch een klacht willen indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens dan kan dit via 

deze link.  

info@kreativevents.nl | 070 4500577  

Prins Willemstraat 41| 2584 HT Den Haag 

KVK NR. 65299426 
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