
Privacy verklaring  versie 1; maart 2019 

1 Inleiding 
Deze privacy verklaring legt uit hoe Re-Evented omgaat met uw gegevens en welke 
rechten u heeft. 
 
Re-Evented is gevestigd in Best en geregistreerd bij de KvK onder nummer 67666892. 
 
Re-Evented houdt zich bezig met het creeëren van een omgeving ten behoeve van het delen van kennis 
en ervaring met betrekking tot agile methodes, “lean thinking” en “reinventing organisations”. Voor 
privacy zaken kunt u contact opnemen via email: info@xpday.be 

2 Gegevensverwerking 
Re-Evented verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden: 

 

2.1 Uitvoeren van werkzaamheden voor een event 
Welke gegevens worden verwerkt?  Afhankelijk van het soort event. 

Wie ontvangt de gegevens?  ● Re-Evented; 

● De event locatie; 

● Eventuele betrokken tussenpersonen; 

● Google drive: soms worden gegevens zoals 

opdrachtomschrijving of achtergrondinformatie over de 

opdracht vastgelegd in documenten. Soms zijn hier ook 

aantekeningen in vermeld. Deze documenten slaat Re-

Evented op in Google drive.  

● Google drive; vanaf 2010 staan per jaartal de 

evenementen waaraan gewerkt is.  

● Trello; op Trello worden de acties vastgelegd voor ieder 

evenement waaronder contactpersonen voor 

sponsoracties 

● Propile; in dit programma kunnen sessies worden 

vastgelegd voor een evenement. Ook persoonlijke 

gegevens van de presenters en organisators worden hierin 

vermeld.  

Hoe lang worden de gegevens bewaard? Vanaf het moment dat de eerste activiteiten voor het event 
starten tot het moment van de afsluiting (retrospective). 
Gedurende deze tijd wordt ad hoc gekeken of de gegevens 
nog nodig zijn en zo niet dan worden ze verwijderd. 
 
Binnen 6 maanden na afloop van het event worden 
persoonlijke gegevens verwijderd 

 

  



2.2 Factureren 
Welke gegevens worden verwerkt? Bedrijfsnaam, factuuradres, naam, contactpersoon en/of 

deelnemer aan het event, factuurkenmerk (bijv. 
ordernummer), rekeningnummers en bedragen. 

Wie ontvangt de gegevens? ● Re-Evented  bestuur 

● Contactpersoon voor facturering bij de opdrachtgever 

● ING; rekeninghouder 

● Eventbrite; evenement tool incl facturatie 

Hoe lang worden de gegevens bewaard? Conform de wettelijke bewaartermijn (7 jaar) 

 

2.3 Acquisitie van nieuwe opdrachten  
Welke gegevens worden verwerkt? Bedrijfsnaam, contactgegevens contactpersoon potentiële 

klant (bijv. telefoonnummer, email, kantooradres), event 
locatie. 

Wie ontvangt de gegevens? ● Re-Evented + vrijwilligers 

● Google (adresgegevens worden beheerd via Gmail en data 

wordt beheerd op Google Drive) 

● Trello; bijhouden van status van opdracht  

Hoe lang worden de gegevens bewaard? Ten hoogste 1 jaar. 1x per jaar (in februari) wordt de lijst 
gecontroleerd en worden gegevens verwijderd van partijen 
die geen klant zijn geworden en waar geen acquisitie loopt. 

 

2.4 Kennisuitwisseling met andere partijen 
Welke gegevens worden verwerkt? Bedrijfsnaam, contactgegevens van 

contactpersoon (bijv. telefoonnummer, 
email, kantooradres), . 

Wie ontvangt de gegevens? ● Re-Evented + vrijwilligers 

● Google (adresgegevens worden beheerd via Gmail en data 

wordt beheerd op Google Drive) 

● Trello; bijhouden van status van opdracht voor 

sponsoractiviteiten 

● Propile; in dit programma kunnen sessies worden 

vastgelegd voor een evenement. Ook persoonlijke 

gegevens van de (co-)presenters en organisators worden 

hierin vermeld.  

Hoe lang worden de gegevens bewaard? 
 

Zolang er sprake is van kennisuitwisseling, en ten hoogste 1 
jaar nadat die uitwisseling is beëindigd. 
1x per jaar (in februari) wordt de lijst gecontroleerd en 
worden gegevens verwijderd van partijen waarmee geen 
kennisuitwisseling plaatsvindt. 

 

 

  



2.5 Uitsluitingen 
Het is mogelijk dat Re-Evented inzage heeft in uw gegevens via bijvoorbeeld LinkedIn, Facebook, 
Twitter, MeetUp, WhatsApp, Slack, Eventbrite en andere programma’s. Re-Evented beheert en verwerkt 
die gegevens niet, en heeft alleen inzage in die gegevens die u beschikbaar stelt via de privacy 
instellingen van die programma’s. Op de website van Re-Evented en haar evenementen (bv 
https://xpday.nl) worden geen persoonsgegevens gebruikt afgezien van haar bestuursleden en 
vrijwilligers.  
 

3 Uw rechten 
Hier leest u welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens, en hoe u daar gebruik van 
kunt maken. 
• Recht op inzage: Re-Evented zal uw persoonsgegevens die worden verwerkt met u delen als u daarom 
vraagt. 
• Recht op rectificatie: Re-Evented zal gegevens die fout zijn doorgegeven, veranderd en/of verwerkt 
aanpassen als u daarom vraagt. 
• Recht op overdracht: als u voor één van de diensten van Re-Evented overstapt naar een andere partij, 
dan heeft u het recht om Re-Evented te vragen uw gegevens over te dragen aan die andere partij. 
• Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens: u kunt aangeven dat u niet meer wilt dat Re-
Evented uw persoonsgegevens gebruikt. Indien deze gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van een 
dienst aan u dan kan dit alleen als u ook besluit met die dienst te stoppen. 
Wilt u gebruik maken van één van bovenstaande rechten, stuur dan een email naar info@xpday.be. Uw 
verzoek wordt zo snel mogelijk uitgevoerd. Dit zal uiterlijk 1 week duren. 
 
• Recht op het indienen van een klacht: als u een klacht wil indienen, dan kunt u dat 
doen via de Autoriteit Persoonsgegevens. 

4 Beveiliging 
Re-Evented gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Daarom worden die gegevens zo goed 
mogelijk beveiligd. Hieronder vindt u een opsomming van de belangrijkste veiligheidsmaatregelen. 
 

4.1 Fysieke beveiliging 
Re-Evented is niet gevestigd op een specifieke locatie maar op vier locaties van de bestuurders. Deze 
locaties zijn voorzien van degelijk hang- en sluitwerk en worden afgesloten als er niemand aanwezig is. 
Persoonsgegevens worden zo min mogelijk en zo kort mogelijk op papier bewaard. Papieren met 
vertrouwelijke informatie worden vernietigd.  
 

4.2 Software beveiliging 
Toegang tot Re-Evented computers (laptops, desktops, tablets, mobiele telefoons) vereist een 
wachtwoord en/of pincode. De computers zijn zo ingesteld dat ze na een korte periode van inactiviteit 
in slaapstand gaan, waarna het opnieuw nodig is om een wachtwoord of pincode in te voeren. Alle 
computers zijn voorzien van goede, bijgewerkte beveiligingssoftware (zoals o.a. 
virusscanner en firewall). 
 
Alle accounts van Re-Evented van Google, Trello en Eventbrite zijn beveiligd met een wachtwoord en/of 
pincode. Alleen Re-Evented bestuur heeft toegang tot vertrouwelijke financiële informatie op het 
Google account. 
Alleen Re-Evented bestuur en vrijwilligers hebben toegang tot persoonsgegevens die bij Google (GMail) 
zijn opgeslagen. Er zijn alerts ingesteld voor o.a. inloggen van een onbekende locatie of een onbekend 
apparaat. 

https://xpday.nl/
https://xpday.nl/

