
Stichting Amsterdam BLEND Events is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens 
zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
 
Contactgegevens: 
http://www.amsterdamblendmarket.nl  
Postjesweg 136-s, 1061AX Amsterdam (Let op: géén bezoekadres) 
+31 (0)619094554 (niet voor acquisitie) 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
Stichting Amsterdam BLEND Events verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van 
onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 
 
Persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen zijn: 

- Naam 
- Telefoonnummer 
- Postcode 
- Factuuradres 
- E-mailadres 
- Bedrijfsnaam 
- KvK nummer 

 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die 
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet 
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de 
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld 
worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming 
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 
info@amsterdamblendmarket.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
Stichting Amsterdam BLEND Events verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
 
Geautomatiseerde besluitvorming 
Stichting Amsterdam BLEND Events 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 mens 
(bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Amsterdam BLEND Events) tussen zit. Stichting 
Amsterdam BLEND Events gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: WIX.com en 
Google Forms/Excel. 
 
Nieuwsbrief: verzameling van naam (niet verplicht) en e-mailadres (wel verplicht) om de nieuwsbrief 
te kunnen versturen geschied door en met toestemming van de betrokkene zelf via de module op de 
website, of door in de event inschrijvingsformulieren bij de vraag ‘Wil je de Amsterdam BLEND 
nieuwsbrief ontvangen?’ de optie ‘ja’ te selecteren. 
 
Door betrokkene verstrekte gegevens voor deelname aan evenementen (naam, e-mailadres, 
telefoonnummer, postcode, en indien van toepassing bedrijfsnaam, kvk, factuuradres) worden 
verzameld via de online inschrijfformulieren, schriftelijk of telefonisch. 
 
 



Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
- Nieuwsbrief: Gegevens voor het versturen van de nieuwsbrief blijven bewaard tot en indien 

de betrokkene zich uitschrijft hiervoor. Uitschrijven kan via de link onderaan de nieuwsbrief. 
- Deelname aan evenementen: Verstrekte gegevens voor deelname aan evenementen (naam, 

e-mailadres, telefoonnummer, postcode, en indien van toepassing bedrijfsnaam, kvk, 
factuuradres) via de online formulieren, schriftelijk of via telefoon worden bewaard tot en 
indien betrokkene aangeeft deze te willen laten verwijderen. Een verzoek ter inzage en/of 
verwijdering kan ingediend worden door te mailen naar info@amsterdamblendmarket.nl. 

 
Delen van persoonsgegevens met derden 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Stichting Amsterdam BLEND Events gebruikt alleen technische en functionele cookies via de website 
Wix.com en host yourhosting.nl. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een 
cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op 
jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de 
technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar 
behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee 
onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te 
stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is 
opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 
 

Cookies are implemented in every site built by Wix. Take a look at the table below to 
view which cookies Wix implements on Wix sites: 

Cookie name Life span Purpose 

svSession Permanent Creates activities and BI 

hs Session Security 

incap_ses_${Proxy-ID}_${Site-ID} Session Security 

incap_visid_${Proxy-ID}_${Site-

ID} 

Session Security 

nlbi_{ID} Persistent 

cookie 

Security 

XSRF-TOKEN Persistent 

cookie 

Security 

smSession Two weeks Identify logged in site 

members 

 
 
 



Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb 
je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te 
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Amsterdam BLEND Events en 
heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan 
indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of 
een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.  
 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van 
jouw persoonsgegevens sturen naar info@amsterdamblendmarket.nl. 
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je 
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine 
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel 
mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . 
 
Stichting Amsterdam BLEND Events wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt 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 
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Stichting Amsterdam BLEND Events neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt 
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed 
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via 
info@amsterdamblendmarket.nl 
- Voor- en achternaam 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- IP-adres 
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch 
- Het afhandelen van jouw betaling  
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
- Stichting Amsterdam BLEND Events verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe 
verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.  
Stichting Amsterdam BLEND Events bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om 
de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende 
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

- Nieuwsbrief: Gegevens voor het versturen van de nieuwsbrief blijven bewaard tot en indien 
de betrokkene zich uitschrijft hiervoor. Uitschrijven kan via de link onderaan de nieuwsbrief. 

- Deelname aan evenementen: Verstrekte gegevens voor deelname aan evenementen (naam, 
e-mailadres, telefoonnummer, postcode, en indien van toepassing bedrijfsnaam, kvk, 
factuuradres) via de online formulieren, schriftelijk of via telefoon worden bewaard tot en 
indien betrokkene aangeeft deze te willen laten verwijderen. Een verzoek ter inzage en/of 
verwijdering kan ingediend worden door te mailen naar info@amsterdamblendmarket.nl. 



Stichting Amsterdam BLEND Events verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend 
verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen 
aan een wettelijke verplichting. Denk aan naam en mobiele nummer op de deelnemerslijst ter inzage 
voor nooddiensten tijdens een evenement. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze 
opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van 
beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Amsterdam BLEND Events blijft 
verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
 
Beeldmateriaal 

- Tijdens Amsterdam BLEND Events kunnen foto’s en/of video’s worden gemaakt en gebruikt 
online en in perscommunicatie – ter registratie of ter promotie. Ook beeldmateriaal door bv 
deelnemers kan gebruikt worden indien zij deze insturen of daarvoor toestemming is 
gevraagd. Veelal wordt er een bronvermelding genoemd, een watermerk/logo van Stichting 
Amsterdam BLEND Events geplaatst of het beeld verwerkt in een uiting samen met een logo 
van Stichting Amsterdam BLEND Events. Zo is de afkomst makkelijk te herleiden en dient 
tevens om misbruik door derden te voorkomen. Mocht je in het kader van portret- of 
auteursrecht het niet eens zijn met het door Stichting Amsterdam BLEND Events gebruikte of 
aangepaste materiaal, neem contact op via info@amsterdamblendmarket.nl. Indien het 
materiaal niet afkomstig is van of gepubliceerd door Stichting Amsterdam BLEND Events bv 
externe (pers)fotograaf, radio, tv dien je contact op te nemen met desbetreffende partij. 

- Tbv promotie van de evenementen en de deelnemers aan het evenement kan foto/video 
materiaal van deelnemers worden verzameld en gebruikt via social media en websites of 
ingestuurd door betrokkene zelf. Dit doen we voor zover mogelijk met toestemming vooraf – 
hier gaan we zo zorgvuldig mogelijk mee om. Mocht je het niet eens zijn met het gebruik en 
het gebruikte materiaal, neem contact op via info@amsterdamblendmarket.nl 

 
Stichting Amsterdam BLEND Events behoudt zich het recht om deze informatie aan te passen naar 
eigen inzicht en volgens wettelijke voorwaarden. 

mailto:info@amsterdamblendmarket.nl

