
 
 

Privacyverklaring 

De gegevens en informatie die aan More than Events zijn verstrekt, zal More than Events 
zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. More than Events zal de persoonsgegevens niet langer 
bewaren dan nodig is.  
 
More than Events mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken 
voor noodzakelijke specifieke doeleinden. 

More than Events handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. 
More than Events zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden. 

More than Events mag de persoonsgegevens uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de 
uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht. 

Delen van persoonsgegevens met derden  
More than Events verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit 
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een 
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid 
van uw gegevens. More than Events blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  

De Opdrachtgever heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de 
doorgegeven persoonsgegevens. Uw verzoek kunt u sturen naar maaike@morethanevents.nl 

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak More than Events 
gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en More than Events zich ter zake 
niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht 
van verschoning, dan is More than Events niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.  

More than Events behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de websitebezoeker 
geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database. 

De Opdrachtgever is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen 
omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te 
behandelen. 
 
Uw e-mailadres 
More than Events neemt uw e-mailadres op in een gegevensbestand. Dit e-mailadres wordt gebruikt 
voor de uitvoering van met u gesloten overeenkomsten. Daarnaast kunnen wij uw e-mailadres 
gebruiken om u op de hoogte te houden van interessante informatie van More than Events. Wij 



gebruiken uw e-mailadres alleen om u te informeren over die onderwerpen waarvoor u heeft 
aangegeven dat u deze interessant vindt. Uw e-mailadres wordt niet ter beschikking gesteld aan of 
gebruikt ten behoeve van derden. 
U kunt uw eigen gegevens opvragen en verzoeken ze te laten corrigeren of te verwijderen. Dit kan 
middels een e-mail te sturen naar maaike@morethanevents.nl, telefonisch contact op te nemen met 
het secretariaat: +31(0)6 28326626 of een brief te sturen aan More than Events, Jan Vermeerstraat 
5, 7204 CK Zutphen. 
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen  
More than Events neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen 
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn 
van misbruik, neem dan contact op met maaike@morethanevents.nl. 

 

 
 


