Privacy en veiligheid
Als je je bij ons aanmeldt als deelnemer aan een door ons
georganiseerde bijeenkomst vragen we enkele gegevens.
Uiteraard vragen we naar de organisatie waar je werkt en het
factuur- en bevestigingsadres en je zakelijke e-mailadres. Dit is
nodig om je bestelling (de aanmelding) af te kunnen handelen.
Daarnaast vragen we om de hoofdactiviteit van de organisatie
waar je werkt en naar je functie. Dit gebruiken we om de sprekers
van de bijeenkomst vooraf inzicht te geven in de samenstelling
van het publiek, zodat ze hun presentatie beter kunnen
afstemmen op de toehoorders.
In deze privacyverklaring vertellen we je graag wat we met je
gegevens doen. Heb je na het lezen van deze pagina nog vragen,
laat het ons dan weten via onze klantenservice.
Veilig
Alle gegevens die je bij ons achterlaat stoppen wij veilig achter
slot en grendel. Wie niks met jouw gegevens te maken heeft, kan
er simpelweg niet bij.
Voor aanvang van de bijeenkomst sturen wij een deelnemerslijst
met daarop je naam en je organisatie naar de sprekers. Deze lijst
wordt ook in de hand-out voor de bijeenkomst geprint, als service
voor de deelnemers, zodat zij kunnen zien wie er nog meer
aanwezig zijn, echter altijd heel nadrukkelijk met het expliciete
verbod om deze gegevens zelf op te slaan of commercieel te
gebruiken.
Verder geven wij jouw gegevens aan niemand anders.
Hoe kom je op onze mailinglijst?
De meeste van de door ons verzamelde persoonsgegevens zijn
afkomstig van aanmeldingen zoals hier boven beschreven, of van
mensen die zelf vragen door ons op de hoogte te worden
gehouden van toekomstige activiteiten. Daarnaast ontvangen we
soms andere namenlijsten, zoals relaties van sprekers, en

verzamelen we zelf namen van personen waarvan we verwachten
dat een bepaalde bijeenkomst interessant zou kunnen zijn. Hierbij
slaan we naast naam, e-mailadres en lijstaanduiding geen andere
gegevens over de betreffende personen op.
Waarvoor gebruiken we je gegevens?
Wij gebruiken je gegevens voor verschillende doelen. Hierna kun
je zien welke doelen dat zijn en welke gegevens we daarvoor
gebruiken.
 Je aanmelding verwerken
Voor je aanmelding vragen we je naam, e-mailadres,
functie, organisatienaam en -adres(sen) en
organisatieactiviteit, zoals hier boven al uitgelegd. Daarmee
kunnen we je aanmelding voor de bijeenkomst verwerken.
De communicatie over de bijeenkomst (bevestiging en
facturering) gebeurt via e-mail.
Je functie en de organisatieactiviteit worden gebruikt om de
sprekers in de gelegenheid te stellen hun verhaal optimaal
op de zaal af te stemmen. Overigens alleen door middel van
een algemeen profiel van de deelnemers en de voorlopige
deelnemerslijst met daarop de namen en de organisaties van
de deelnemers.
 Evaluatie en hand-outs
Een dag na de bijeenkomst ontvang je als deelnemer via je
e-mailadres twee e-mails van ons: een met een link naar
een online evaluatieformulier en een met een link naar de
hand-outs van de presentaties.
 Aankondiging van voor jou wellicht interessante
bijeenkomsten
Op basis van je functie, organisatieactiviteit en/of interesse
gebaseerd op eventueel eerdere door jou bezochte
bijeenkomsten houden we je op de hoogte van nieuwe, voor
jou wellicht interessante bijeenkomsten en activiteiten van IBR of van het aan I-BR gelieerde organisaties zoals het

Kennisinstituut Maatschappelijk Vastgoed (KMVG). Hierbij
geven we onze gegevens nooit uit handen aan derden.
Deze e-mails bieden altijd de mogelijkheid om je
definitief van onze mailinglijst te schrappen. Dit
gebeurt op basis van je e-mailadres. Je e-mailadres blijft
derhalve wel in onze database aanwezig, echter alleen om
ervoor te zorgen dat je geen aankondigingen meer van ons
ontvangt.
Wat doen we niet met je gegevens?
Afgezien van bovenstaande deelnemerslijsten geven wij jouw
gegevens nooit aan derden.
Kloppen je gegevens niet of heb je andere vragen?
Klopt er iets niet of wil je je gegevens inkijken, neem dan gerust
contact op met onze klantenservice.
Cookies?
Cookies zijn kleine stukjes informatie die tijdens het internetten
worden opgeslagen op je computer. De informatie is nodig voor
het juist functioneren van een website. Cookies kunnen
persoonlijke informatie verzamelen. Onze cookies zijn veilig voor
je pc, laptop, telefoon of tablet. Wij gebruiken cookies om te
zorgen dat onze website goed werkt. Je kunt ze overigens zelf op
elk moment via je browser verwijderen.
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kun je altijd zelf via je browserinstellingen verwijderen of
uitschakelen. Je ontvangt dan geen cookies meer tijdens het
bezoeken van onze site. Uitleg over het aanpassen van de cookieinstellingen vind je onder Help in de meeste browsers. Maar let
wel op: zonder cookies werkt onze website misschien minder
goed.

Aan wie wij jouw gegevens doorgeven
Zoals al gemeld gebruiken we jouw gegevens alleen voor onszelf,
maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om je gegevens
door te geven aan anderen:
 Leveranciers: wij maken gebruik van een websitebeheerder/
content Management Systeem beheerder en een hosting
bedrijf voor het hosten van onze website. De hosting
provider host jouw gegevens in Nederland, de
websitebeheerder heeft slechts incidenteel toegang tot uw
gegevens als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het
beheer. Uiteraard zijn uw gegevens vanwege een
verwerkingsverklaring bij hen in goede handen.
 Accountant: de gegevens die op je factuur staan moeten wij
doorgeven aan onze accountant.
 Juridisch adviseurs: bij een juridisch geschil kunnen wij
genoodzaakt zijn je gegevens door te geven aan een
juridisch adviseur en deze in een juridische procedure
gebruiken. Daarbij zullen we alleen de gegevens doorgeven
die noodzakelijk zijn in verband met de juridische procedure.
Overigens hebben we in ons bijna 14 jarig bestaan geen
enkele juridische procedure gevoerd……
 Overheidsinstanties: als we daar wettelijk toe verplicht zijn
moeten wij jouw gegevens doorgeven aan
overheidsinstanties.
 Jouw gegevens worden alleen binnen de Europese
Economische Ruimte (EER) opgeslagen, namelijk in
Nederland.
Jouw rechten als het over jouw gegevens gaat
Je hebt op grond van de wet het recht ons te vragen jouw
gegevens in te zien, onjuiste gegevens te laten corrigeren, in
bepaalde gevallen deze te laten verwijderen, afschermen en
daartegen bezwaar te maken. Bij het gebruik van jouw gegevens
voor direct marketing heb je altijd het recht van verwijdering. Als
je jouw gegevens wilt verwijderen, verzoeken wij je ons dat te
laten weten. In sommige gevallen zouden we een bepaald
verzoek kunnen weigeren, zoals bijvoorbeeld inzake

factureringsgegevens, waarvoor een wettelijke bewaartermijn
geldt.
Deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring opgesteld op 24 mei 2018. We behouden
ons het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Als het
om een belangrijke wijziging gaat, zullen wij jou daarvan op de
hoogte brengen. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde
gegevens, zullen wij jou de mogelijkheid geven daar bezwaar
tegen te maken.
Vagen?
Heb je na het lezen van deze pagina nog vragen, laat het ons dan
weten via onze klantenservice.

