PRIVACY STATEMENT MATCH & MEET BUILDING HOLLAND
Dit is de privacyverklaring van EasyFairs Nederland BV., statutair gevestigd te
(4207 HZ) Gorinchem, aan de Franklinweg 2. (hierna: 'EasyFairs'), met betrekking
tot de app Match & Meet Building Holland.
Deze privacyverklaring heeft betrekking op gegevensverwerking door EasyFairs
en/of door EasyFairs betrokken derden in verband met de Match & Meet Building
Holland App die wordt aangeboden via www.buildingholland.nl.
Verwerking van persoonsgegevens
De dienst
De service die de app biedt, bestaat uit gebruikers die hun bedrijfsprofiel
presenteren en contacten leggen tussen gebruikers. Gebruikers krijgen de
mogelijkheid om informatie over andere gebruikers te vinden. Hierna worden deze
services de 'Service' genoemd.
Gebruik van gegevens
Als u de app gebruikt, vragen wij om uw persoonlijke gegevens. Deze informatie
wordt opgeslagen als profiel in het systeem van EasyFairs.
Het profiel bevat de volgende gegevens: naam, achternaam, functie, bedrijf, emailadres. Met uitzondering van het e-mailadres, zijn de persoonlijke gegevens van
deze gebruikers zichtbaar voor alle gebruikers en vormen ze de basis van de
openbare component van het profiel.
Vervolgens beslist de gebruiker welke andere gegevens moeten worden toegevoegd
aan de openbare component van het profiel, zoals een foto, een korte presentatie of
een videopitch. In deze context is een korte presentatie een zakelijke boodschap
waarin u advies geeft aan of advies vraagt aan andere gebruikers. Een videopitch is
een korte presentatie in een videoboodschap. Deze opties zijn alleen nuttig als u wilt
dat andere gebruikers toegang hebben tot deze gegevens en voor hen om deze
gegevens te gebruiken om met u in contact te komen.
Wij verzamelen alleen persoonlijke gegevens die u vrijwillig aan ons heeft
aangeboden. We zullen deze gegevens uitsluitend gebruiken voor het
implementeren van onze service. Het volgende is in het bijzonder gedekt:
• Openbaarmaking van persoonlijke gegevens aan andere gebruikers in de App
• Faciliteren van nuttige contacten tussen gebruikers
• Koppelen van persoonlijke gegevens en daaropvolgende relevante informatie (email alerts/pushberichten).
EasyFairs respecteert de privacy van alle gebruikers. Wij zorgen ervoor dat alle
persoonlijke gegevens die u verstrekt, vertrouwelijk worden behandeld. Deze
privacyverklaring is alleen van toepassing op de verwerking van uw

persoonsgegevens door EasyFairs in het kader van de Match & Meet Building
Holland App. U dient zich ervan bewust te zijn dat EasyFairs niet verantwoordelijk
kan worden gehouden voor het privacybeleid van andere sites die toegankelijk zijn
via links die door de App zijn vastgesteld. Uw persoonsgegevens worden in principe
alleen gebruikt door EasyFairs. EasyFairs kan echter derden opdracht geven om
namens ons diensten te verlenen met betrekking tot de verwerking van uw
persoonsgegevens ("processors"). Met deze verwerkers heeft EasyFairs afspraken
gemaakt over de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Er wordt
overeengekomen dat uw persoonlijke gegevens niet door deze serviceproviders
kunnen worden verwerkt voor hun eigen doeleinden en dat ze moeten voldoen aan
de toepasselijke privacywetgeving, inclusief strikte bepalingen met betrekking tot
gegevensbeveiliging. Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan derden. Wij
stellen uw persoonlijke gegevens niet beschikbaar aan derden zonder uw
toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke
uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u
en EasyFairs.
U hebt op elk moment de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens te bekijken, te
wijzigen of te verwijderen. In de App kunnen uw gegevens door u worden aangepast
of kunt u contact met ons opnemen over het onderwerp.
EasyFairs houdt zich bezig met passende technische en organisatorische
veiligheidsmaatregelen om de beveiliging van persoonlijke gegevens (die door u zijn
ingevoerd) te beschermen. In het geval van communicatie per e-mail (inclusief emailcommunicatie tussen gebruikers) kunnen we echter geen volledige
gegevensbeveiliging garanderen.
Gegevens in opslag
De Match & Meet Building Holland App is beschikbaar tot 30 april 2019. Alle
persoonlijke gegevens worden niet opgeslagen of voor andere doeleinden gebruikt
en een maand na deze datum verwijderd. 2Connect bevestigt dat
de gegevens op geen enkele manier worden gebruikt, zoals bewerken, doorsturen
enz. De gegevens worden alleen gebruikt om de App-gebruiker vóór, tijdens en na
Building Holland te verbinden.

