PRIVACYVERKLARING VAN CNO-EXPO GROEP B.V.
Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die
CNO-Expo Groep en de hieronder vallende ondernemingen verstrekt
aan derde partijen. Indien u klant wordt bij CNO-Expo Groep, en uw
persoonsgegevens aan één van de onderdelen van CNO-Expo Groep
verstrekt, geeft u automatische toestemming om uw persoonsgegevens
in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.
CNO-Expo Groep B.V. vraagt u deze Privacyverklaring door te lezen.
Desgewenst kunt u deze tijdens evenementen, op kantoor of op de
website doornemen.
Inhoud Privacyverklaring
artikel 1. Verantwoordelijke
artikel 2. Gegevens
artikel 3. Doel gegevens
artikel 4. Externe verwerkers/ontvangers
artikel 5. Bewaartermijn
artikel 6. Inzagerecht, verwijdering, klachten
artikel 7. Wijziging Privacyverklaring
artikel 8. Plichten

Pagina 1 van 4
PRIVACYVERKLARING CNO-EXPO GROEP B.V.

Artikel 1. Verantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
CNO-Expo Groep B.V.
Bouwstraat 37-202
7462 AX Rijssen
www.cno-expo.nl
KVK 55004199
Telefoon: 0548-789238
Email: info@cno-expo.nl
Artikel 2. Gegevens
De volgende persoonsgegevens worden verwerkt;
Bedrijfsnaam, adresgegevens, postadres, telefoonnummer, e-mailadres,
Kvk nummer, BTW nummer, voor- en achternaam contactpersoon en
emailadres contactpersoon.
Artikel 3. Doel gegevens
CNO-Expo Groep B.V. verzameld uw gegevens voor een aantal
doelen. Hieronder vindt u de betreffende doelen.
3.1 Administratieve verwerking van overeenkomsten, samenwerkingen,
tentoonstellingen, tickets, beurzen en/of manifestaties.
3.2 Het verzorgen van de klantenkaarten binnen CNO-Expo middels het
programma RBS, zodat CNO-Expo B.V. u op de hoogte kan brengen
van de bedrijfsactiviteiten.
3.3 Het verzorgen van uitnodigen en/of de ticketshop ten behoeve van
de uitnodigingsservice voor exposanten en hun relaties. Indien van
toepassing.
3.4 Ten behoeve van het online ticketshop. Uw gegevens worden
verzameld om u desgewenst een e-ticket toe te zenden.
Artikel 4. Externe verwerking/ ontvangers
CNO-Expo Groep B.V. doet er alles aan om uw privacy te waarborgen.
Met de verwerkers van uw gegevens heeft CNO-Expo B.V. een
verwerkersovereenkomst.
4.1 Gepersonaliseerde relatiekaarten. Voor het drukwerk van de door
exposanten aangevraagde gepersonaliseerde relatiekaarten ten
behoeve van de uitnodigingsservice.
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4.2 Exposanten kunnen bezoekersgegevens opvragen naar aanleiding
van het bezoek van deze bezoekers aan een evenement. Dit is enkel
mogelijk als de entreekaart is uitgegeven aan deze bezoeker door
desbetreffende exposant.
4.3 Exposant gegevens worden gecommuniceerd met huiscateraar
Boenders ten behoeve van de catering voor desbetreffende exposant
tijdens evenementen.
Artikel 5. Bewaartermijnen
CNO-Expo bewaart alle persoonsgegevens tot het moment dat u
verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend dan worden de
persoonsgegevens vernietigt.
Artikel 6. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
6.1 U heeft ten alle tijden recht om inzicht te verkrijgen in uw
persoonsgegevens. Dit kunt u aanvragen door een mail te sturen naar
CNO-Expo. Wij versturen u dan een overzicht met uw gegevens bekend
binnen CNO-Expo
6.2 Indien uw gegevens onjuist zijn dan heeft u het recht deze te
rectificeren. Dit kunt u aanvragen door een mail te sturen naar CNOExpo.
6.3 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw
persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, artikel 3 en/of artikel 4 kunt u
middels mail contact opnemen met CNO-Expo.
6.4 U heeft het recht uw gegevens te laten verwijderen. Dit kunt u per
mail of schriftelijk aanvragen bij CNO-Expo.
6.5 Indien u klachten heeft over de wijze waarop CNO-Expo uw
persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u contact opnemen met de
Autoriteit Persoonsgevens.
6.6 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze
Privacyverklaring kunnen
worden gericht aan CNO-Expo via info@cno-expo.nl of telefonisch via
0548-789238
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Artikel 7. Wijzigingen Privacyverklaring
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden
via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de
Privacyverklaring door te nemen.
Artikel 8. Plichten
CNO-Expo verwerkt persoonsgegevens op grond van een
gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk
hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van CNO-Expo.
Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens
die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde
gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Mocht
het nodig zijn gegevens die gedeeld zijn met CNO-Expo met anderen
dan de hierboven genoemde partijen. (voor bijvoorbeeld het
aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor
worden gevraagd. CNO-Expo behoudt zich het recht de gegevens te
openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer CNO-Expo
dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch
verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van CNOExpo te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy
zoveel mogelijk te respecteren.
Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande
contactgegevens.
CNO-Expo
Bouwstraat 37-202
7462 AX Rijssen
www.cno-expo.nl
KVK 55004199
Telefoon: 0548-789238
Email: info@cno-expo.nl
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