
Persoonsgegevens die wij verwerken 

Verborgenaanwezig.nl verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik 

maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

- Voor- en achternaam, Adresgegevens, Functie, E-mailadres 

Kortom de gegevens die jij invoert als je je voor een congres aanmeldt. 

Daarnaast je IP-adres (het adres vanaf waar de website is bezocht, oftewel de 

gebruikte internetverbinding) en gegevens over je activiteiten op de website. 

 

Worden je gegevens met derden gedeeld? 
 

Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een 

gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening: 

– Persoonsgegevens:  

 belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens 

– Digitale gegevens:  

 AWstats verwerkt IP en de tijd die je op de site doorbrengt voor analyse van 

bezoekersgegevens. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 
die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over 

websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Als je er van overtuigd bent dat wij 

zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een 

minderjarige, neem dan contact met ons op via info@eftweekend.nl, dan zullen wij 

deze informatie verwijderen. 

Waarom we gegevens nodig hebben 

EFTweekend.nl verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen: 

- Het afhandelen van jouw betaling. 

- Je op de hoogte brengen van aanbod. 

- Actuele zaken m.b.t. evenementen waarvoor jij je bij ons hebt aangemeld. 

  



Hoe lang we gegevens bewaren 

Je persoonsgegevens blijven in principe bij ons in bewaring tot het moment dat jij 

aangeeft dat je niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van ons aanbod en 

of onze diensten.  

Delen met anderen 

Wij verstrekken uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering 

van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 
In kaart brengen websitebezoek 

De site www.verborgenaanwezig.nl gebruikt geen cookies. 

Om websitebezoek te analyseren gebruikt AWstats je IP adres.  

 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten 

verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar 

info@eftweekend.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, 

kunnen wij in uitzonderlijke gevallen vragen 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. EFTweekend.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier 

weken, op jouw verzoek reageren. 

In de praktijk echter zullen we er over het algemeen vanuit gaan dat een mail 

verstuurd vanuit het mailadres dat bij ons bekend is, voldoende bewijs is van je 

identiteit en zullen we je verzoek zo snel als mogelijk uitvoeren.  

  

http://www.verborgenaanwezig.nl/


Beveiliging 

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en  nemen maatregelen die 

wij passend achten om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat 

jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, 

neem dan contact op met ons via info@eftweekend.nl. 

EFT weekend, Peter Janssen 

Congres 'Verborgen Aanwezig'  

KvK nr:  70288941 
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