Privacy Statement
Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. We gaan dan ook zorgvuldig om met je
persoonlijke gegevens. Hoe we dat precies doen, lees je op deze pagina. De door jou achtergelaten
of geplaatste informatie op deze website wordt zorgvuldig verwerkt, waarbij je privacy zoveel
mogelijk wordt beschermd. De verwerking zal plaatsvinden in overeenstemming met de geldende
(privacy)wet- en regelgeving.

Verwerking persoonsgegevens
Wij gebruiken je persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Wij
verstrekken je persoonsgegevens niet aan derden. De persoonsgegevens die je aan ons verstrekt,
worden slechts voor de volgende doeleinden verwerkt:


Contactformulier: je gegevens worden automatisch per e-mail naar ons verstuurd. Je
gegevens worden niet opgeslagen. Na afhandeling van je e-mailbericht wordt het emailbericht verwijderd.



Nieuwsbrief: je gegevens worden gebruikt voor het toezenden van de nieuwsbrief en/of
uitnodigingen voor evenementen. Iedere mailing in deze bevat een uitschrijflink (opt-out).



Marketingdoeleinden: Iedere mailing bevat een uitschrijflink (opt-out).

Alle doeleinden hebben als doel je te informeren en te ondersteunen bij de uitvoering van je
professionele activiteiten. De inhoud heeft betrekking op activiteiten en (inter)nationale
ontwikkelingen en zijn alleen werkgerelateerd.

Wijzigen persoonsgegevens
Je kunt de gegevens die wij over jou hebben vastgelegd te allen tijde per e-mail (AVG@cinop.nl)
bij ons opvragen en laten aanpassen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je vragen om je
adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een
cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen.
Foto en/of videoopnamen
Bij onze bijeenkomsten/evenementen kunnen foto en/of video-opnames gemaakt worden.
Wanneer je aan een evenement deelneemt, geef je de organisatie toestemming om beelden (foto
en video) waar je op staat te gebruiken voor communicatiedoeleinden. Mocht je hier niet mee
instemmen, dan zien wij graag een bericht tegemoet via AVG@cinop.nl.
Wijziging privacybeleid
Wij behouden ons het recht voor om de privacy policy te wijzigen binnen het kader van de Wet
bescherming persoonsgegevens.
Privacy Statement English
We are aware that you have confidence in us. We therefore handle your personal information
carefully. The information left or posted by you on this website is carefully processed and your
privacy is protected as much as possible. The processing will take place in accordance with the
applicable (privacy) laws and regulations.

Processing personal data:
We only use your personal information for the purpose for which you have left it. We do not
provide your personal data to third parties. The personal data you provide to us will only be
processed for the following:


Contact form: your details are automatically sent to us by e-mail. Your data will not be
saved. After processing your e-mail message, the e-mail message is deleted.



Newsletter: your details are used for sending the newsletter and / or invitations to events.
Every mailing in this contains a unsubscribe link (opt-out).



Marketing objectives: Every mailing contains a unsubscribe link (opt-out).

All purposes are intended to inform and support you in the execution of your professional activities.
The content relates to activities and (inter) national developments and is only work related.

Change personal data
You can request the information we have about you at any time by e-mail (AVG@cinop.nl) and
have it adjusted. To prevent abuse we can ask you to identify you adequately. When it comes to
access to personal data linked to a cookie, you need to send a copy of the cookie in question.
Photo and/or videorecordings
Photo and / or video recordings can be made at our meetings / events. When you participate in an
event, you give the organisation permission to use these images (photo and video) for
communication purposes. If you do not agree with this, you can send us a message via
AVG@cinop.nl.
Change of privacy policy
We reserve the right to change the privacy policy within the framework of the Personal Data
Protection Act.

