Privacyverklaring
Deze privacyverklaring is van toepassing op de website kaseindhoven.nl.Deze website valt onder beheer van
Microlab (juridisch gezien AE SFH BV, Atelier Eindhoven BV, Microlab Events BV en Atelier Groep BV). In deze
verklaring lees je welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken.
Microlab behandelt jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de
"Relevante Wetgeving")
Persoonsgegevens
Om onze diensten aan te kunnen bieden, vragen we je om het contactformulier in te vullen. Hiermee verwerken
wij de volgende persoonsgegevens: Je naam, je e-mailadres en je telefoonnummer. Wij mogen jouw gegevens
verwerken en bewaren, omdat we jouw toestemming vragen via deze privacy policy. Als je ervoor kiest om je
gegevens niet te delen, dan kunnen wij onze diensten niet aan jou leveren. Verder zullen we jouw gegevens niet
zonder jouw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.
Beveiliging
We doen er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, gebruik, wijziging of
verspreiding door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw gegevens te maken hebben, er
niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen: Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden
die persoonsgegevens bevatten en beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL) of een
vergelijkbare technologie. De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig
hebben.
Bewaartermijn
Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we deze nodig hebben voor het verlenen van
onze diensten.
Links
Op onze website staan links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de
privacybescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende
website te lezen.
Jouw rechten
De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten: je mag ons
vragen om inzage in jouw gegevens; je mag ons vragen om correctie, beperking of wissing van jouw gegevens.
Je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens. Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw
gegevens; Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw gegevens
onrechtmatig verwerken; Je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf
het moment dat je de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van jou verwerken.
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Bij vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kun je contact met ons opnemen via onderstaande
gegevens.
AE SFH BV, Atelier Eindhoven BV, Microlab Events BV en Atelier Groep BV
Kastanjelaan 400
5616LZ Eindhoven
KvK-nummer: 65201299 (AE SFH BV), 60716797 (Atelier Eindhoven BV), 73679895 (Microlab Events BV) en
61321354 (Atelier Groep BV)
vragen@kaseinhoven.nl
Functionaris voor gegevensbescherming
Hendrik Martijn Visser
rik@microlab.nl

