Betreft: Privacy policy

In dit document leggen we je uit welke gegevens van jou inventid verzameld, en wat we
exact met deze gegevens doen.
inventid
Van Vlooswijkstraat 19b
3039TN Rotterdam
www.inventid.nl
info@inventid.nl
ING:
NL77 INGB 0007 7289 52
KvK: 54013887
BTW: NL851117144B01

Op het gebied van het verzamelen van gegevens is alles lekker duidelijk: we verzamelen
alleen de noodzakelijke data om onze diensten te kunnen verlenen. Daarom maken we
geen gebruik van trackers als Google Analytics of andere partijen.
De data die we wel van je opslaan hebben betrekking op een eventuele transactie die je
bij ons verricht. Denk hierbij aan:
Je naam
Je emailadres
Een profielfoto (voor evenementen welke dit vereisen)
Je betaalgegevens
Eventuele extra gegevens welke je aan ons hebt verstrekt voor een
supportrequest.
Om voor de betrouwbaarheid van onze diensten in te staan, slaan we eventuele andere
data nog op voor maximaal 30 dagen. Met deze informatie kunnen we fraude, misbruik,
en eventuele problemen constateren zodat we, indien nodig, hier snel op kunnen
reageren.
Bij deze data kun je denken aan:
Het type browser dat je gebruikt
Je IP-adres
Tenslotte is het mogelijk dat een organisatie extra data van je vraagt tijdens het
bestelproces. Deze informatie wordt vervolgens gedeeld met de organisatie van het
evenement.
Zo wordt je emailadres standaard niet gedeeld met een organisatie. Indien de
organisatie na een succesvolle bestelling wel toegang krijgt tot je emailadres, wordt dit
apart vermeld tijdens de bestelprocedure.
Organisaties kunnen wel contact met je opnemen via onze systemen. Hiermee kunnen ze
jou emailen, maar je emailadres niet zien.

We nemen je privacy serieus. Als gevolg daarvan maken we geen profiel op van je
activiteiten binnen onze systemen. Je data wordt altijd versleuteld verstuurd tussen jouw
computer en onze servers. Medewerkers van inventid kunnen alleen bij uitzondering bij
je data, en kunnen deze data niet op een losse machine zetten (ook niet versleuteld).
We zullen je data nooit op enige wijze inzichtelijk maken voor derden. Er is dus nooit
sprake van verkoop van jouw persoonlijke gegevens. Ook zullen we zelf geen emails naar
je sturen, zoals voor marketingdoeleinden.

Alle informatie die we van je hebben kun je ten alle tijden inzien via je eigen persoonlijke
pagina. Indien hier fouten instaan kun je contact opnemen met onze supportafdeling via
support@inventid.nl om deze te laten corrigeren of verwijderen.

Heb je na het lezen van dit document nog vragen? Stuur ons dan een email op
support@inventid.nl en we zullen je vraag zo snel mogelijk beantwoorden.

