Betreft: Privacy Statement

Informatie omtrent de bescherming van persoonsgegevens
1. Website
Om de informatie op onze site zo goed mogelijk weer te
geven en om de site te optimaliseren maakt inventid.nl
gebruik van Google Analytics. Deze dienst van Google
maakt gebruik van ‘cookies’ waarbij uw IP-adres wordt
gelinkt aan de door u uitgevoerde activiteiten op onze
site. Deze informatie wordt via anonieme statistieken
bekend gemaakt aan inventid. De data kan alleen door
Google aan derden worden verschaft wanneer Google
hiertoe wettelijk wordt verplicht.
Het gebruik van ‘cookies’ kan per internetgebruiker
worden ingesteld en het staat u uiteraard vrij om deze
voorkeur te veranderen in de instellingen van uw
browser.
IP-adressen worden enkel opgeslagen om eventuele
incidenten, welke later kunnen plaatsvinden, inzichtelijk
te maken. Hierdoor kan het probleem bij de wortel
worden aangepakt, wat resulteert in een verbeterde
service naar onze klanten.
Door gebruik te maken van onze website, geeft u ook
direct toestemming aan Google om de informatie zoals
hierboven op te slaan en uit te geven aan inventid.
2. Gegevens
Alleen de broodnodige informatie wordt van je verlangd
voor de aanschaf van tickets via de webshops van
inventid. Hierbij zijn in ieder geval benodigd:
- Naam
- E-mailadres
- Betaaldata
Wanneer de organisatie van het evenement extra
informatie nodig heeft, zal deze ook worden
opgevraagd. Je kunt hierbij denken aan:
- Postcode & huisnummer
(voor verzending van tickets & statistiek)
- Telefoonnummer
(extra controle)
- Geslacht
(voor statistiek)

3. Databases
Alle persoonsgegevens worden vanzelfsprekend zeer
vertrouwelijk behandeld. Zo maken we alleen gebruik
van versleutelde verbindingen, zodat jouw gegevens
niet zomaar op straat belanden. Personeel van inventid
heeft alleen toegang tot informatie die nodig is om jou
te voorzien van de juiste informatie.
De data verlaat nooit onze beveiligde productieomgeving. Dit betekent dat medewerkers van inventid
nooit op een laptop of harde schijf over kopieën van de
databases beschikken, zelfs niet versleuteld.
Ook naar organisaties delen we niet al je gegevens.
Tenzij anders aangegeven, krijgen zij geen toegang tot
je e-mailadres, waardoor je op een mailinglist terecht
zou kunnen komen.
Tenslotte gebruikt inventid je gegevens spaarzaam. We
zullen nooit een profiel van je aanleggen of andere
evenementen onder je aandacht brengen. Je emailadres wordt nooit verkocht aan een andere partij
en wij zullen je nooit iets sturen wat geen betrekking
heeft op je transactie.
Twee
weken
nadat
het
evenement
heeft
plaatsgevonden wordt alle data in de databases
geanonimiseerd. Dit betekent dat namen, (email)adressen, telefoonnummers, etc niet meer gelinkt
zijn aan individuen maar puur voor het genereren van
statistische informatie worden gebruikt.
4. Communicatie
inventid bericht je in beginsel uitsluitend op het door
jouw opgegeven e-mailadres omtrent de producten die
jij hebt geselecteerd en aangeschaft. Het is aan de
organisatie van een evenement toegestaan om
belangrijke mededelingen met betrekking tot het
evenement te versturen via onze systemen. inventid zal
echter altijd controleren of dit relevante &
noodzakelijke informatie is en persoonsgegevens
komen nooit in handen van de organisatie zelf.
Voor het thuis toesturen van toegangsbewijzen is je
adres benodigd. Deze is alleen bekend in de databases
van inventid en dergelijke informatie wordt niet

inzichtelijk gemaakt voor de organisatie van het
evenement, maar ook niet voor inventid personeel
welke niet gemoeid is met het evenement.
In het geval je overlast ondervindt door communicatie
vanuit inventid vragen wij je een mail te versturen aan
onderstaand adres. We kunnen er dan voor zorgen dat
je
geen
additionele
informatie
omtrent
de
evenementen waarvoor je een kaart hebt gekocht,
ontvangt. Let op; hierbij loop je wel de kans om vitale
informatie mis te lopen.
5. Contact
Wanneer je na het lezen van deze privacy statement
nog vragen heeft aangaande je gegevensbescherming
of als je van mening bent dat inventid haar beleid
aangaande privacy niet naleeft, kun je contact opnemen
met
Hidde Eysink Smeets, Hidde@inventid.nl.
inventid is ook schriftelijk te bereiken op de
Burgwal 47, 2611 GG, Delft
of via het algemene e-mailadres info@inventid.nl.

