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PRIVACYVERKLARING 
 
Trefpunt Party & BusinessEvents Maasland (hierna: ‘Trefpunt Maasland’) is verantwoordelijk voor de 
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij verwerken deze 
gegevens om zo goed mogelijk uitvoering te geven aan onze dienstverlening. Met deze 
privacyverklaring willen we u informeren over hoe uw gegevens worden verzameld en/of verwerkt. 
 
Contactgegevens: 
www.trefpuntmaasland.nl   
Kerkplein 11  
3155 AM Maasland 
+31105913416  
info@trefpuntmaasland.nl 
 
Verwerken van persoonsgegevens 
Bij het leveren van onze diensten, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Dit zijn gegevens die 
iets over u of uw onderneming zeggen. Welke persoonsgegevens wij verwerken, hangt per geval af 
van de dienst die wij in het desbetreffende geval leveren. In deze privacyverklaring beschrijven we 
twee categorieën.  
 
Dienstverlening van Trefpunt Maasland 
De dienstverlening van Trefpunt Maasland bestaat hoofdzakelijk uit het verzorgen van elk denkbaar 
evenement. Tot de mogelijkheden behoren evenementen in één van onze eigen zalen, maar ook op 
uw zelf gekozen locatie kunnen wij uw evenement verzorgen.  
 
Wanneer u gebruikt maakt van deze dienstverlening, verwerken wij gegevens die u hierbij aan ons 
verstrekt om deze dienstverlening mogelijk te maken. In het kader van deze dienstverlening kunnen 
wij naast uw persoonsgegevens, ook persoonsgegevens van uw partner, uw werknemers, afnemers 
en leveranciers verwerken.  
 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
- voor- en achternaam; 
- bedrijfsnaam; 
- adresgegevens; 
- woonplaats; 
- geslacht; 
- geboortedatum; 
- geboorteplaats; 
- telefoonnummer; 
- e-mailadres; 
- bankrekeningnummer;  
- Burgerservicenummer (BSN); 
- paspoortnummer. 
 
Uitsluitend in overleg met u plaatsen wij foto’s en beschrijvingen van uw evenement op onze website 
en/of Facebook. Mocht deze informatie, ondanks het ontbreken van uw toestemming, onverhoopt 
toch te zien zijn op onze website en/of Facebook, kan contact met ons worden opgenomen via de 
contactgegevens in deze privacyverklaring, en zullen wij deze informatie direct verwijderen. 
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Gegevens van sollicitanten en werknemers van Trefpunt Maasland 
Wanneer je bij Trefpunt Maasland solliciteert, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou 
verwerken: 
- voor- en achternaam; 
- adresgegevens; 
- woonplaats; 
- geboortedatum; 
- telefoonnummer; 
- e-mailadres; 
- foto; 
- CV en motivatie. 
 
Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verkregen, namelijk om te 
beoordelen of je een geschikte kandidaat voor de functie bent en contact met je op te nemen tijdens 
en na de sollicitatieprocedure. Slechts in overleg zullen wij deze gegevens voor een langere periode, 
zodat wij je kunnen benaderen als er een leuke functie open komt. 
 
Mocht je naar aanleiding van deze sollicitatieprocedure worden aangenomen, dan wordt je 
werknemer van Trefpunt Maasland. In dat geval zullen wij de bovenstaande gegevens uiteraard 
langer bewaren in het kader van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Deze gegevens zullen in 
dat geval worden aangevuld met de volgende gegevens: 
- bankrekeningnummer; 
- Burgerservicenummer (BSN); 
- paspoortnummer. 
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken van werknemers 
Van werknemers van Trefpunt Maasland verwerken wij indien nodig de volgende bijzondere en/of 
gevoelige persoonsgegevens: 
- gezondheid.  
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
Trefpunt Maasland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
- om uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening in het kader van de overeenkomst die 

Trefpunt Maasland met u heeft gesloten; 
- het afhandelen van betaling; 
- om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen 

voeren; 
- om u te informeren over onze diensten; 
- om goederen en diensten bij u af te leveren; 
- het bijhouden van personeelsdossiers met het oog op een zo goed mogelijke uitvoering van de 

arbeidsovereenkomst; 
- Trefpunt Maasland verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals 

gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.  
 
Geautomatiseerde besluitvorming 
Trefpunt Maasland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die 
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden 
genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Trefpunt 
Maasland tussen zit.  
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Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Trefpunt Maasland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit zal te allen tijde beperkt zijn tot de duur 
van de overeenkomst, met uitsluiting van bepaalde gegevens die wij langer moeten bewaren om ons 
te houden aan wettelijke bewaarplichten. 
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
Trefpunt Maasland deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden slechts indien dit 
noodzakelijk is voor het uitvoeren van uw overeenkomst met Trefpunt Maasland en om te voldoen 
aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens ontvangen komen wij te 
allen tijde overeen dat deze bedrijven zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 
vertrouwelijkheid van uw gegevens als wordt gewaarborgd door Trefpunt Maasland, zodat wij zeker 
weten dat ook deze derden alle verplichtingen op grond van de privacywetgeving zullen naleven. 
 
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze 
website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare 
of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de 
desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, om er zeker van te zijn dat goed met 
je gegevens wordt omgegaan. 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
www.trefpuntmaasland.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Trefpunt Maasland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische 
en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij verplichten onze medewerkers en 
eventueel derden die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot de persoonsgegevens tot 
geheimhouding.  
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Trefpunt Maasland en heeft 
u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om 
de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u 
genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, 
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of 
bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@trefpuntmaasland.nl. Om er 
zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo 
snel mogelijk.  
 
Klachten 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, 
neem dan contact op via info@trefpuntmaasland.nl.  Trefpunt Maasland wil u er tevens op wijzen 
dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-
met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. 
 


