I.

Privacy
De Afrikadag wordt georganiseerd door Foundation for European Progressive Studies (hierna te noemen FEPS) en
Foundation Max van der Stoel (hierna te noemen FMS). Dit is een eendaags event dat op 14 april 2018 zal
plaatsvinden. FEPS and FMS respecteert de privacy van alle klanten van de website www.afrikadag.nl en zorgt ervoor
dat de persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld.
De bescherming van de privacy is belangrijk bij het verwerken van de persoonlijke gegevens, hieraan besteden wij
speciale aandacht. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals
de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
De persoonlijke gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. Persoonlijke gegevens van bezoekers van de
Afrikadag worden niet aan derde partijen beschikbaar gesteld of verkocht.

II.





III.

Doeleinden voor het verwerken van persoonlijke gegevens
FEPS en FMS verzamelen gegevens van klanten ten behoeve van het versturen van de tickets voor de Afrikadag 2018
en om haar klanten te informeren over wijzigingen met betrekking tot tickets en het programma van de Afrikadag
2018.
Klanten kunnen aangeven de nieuwsbrief van de FMS te willen ontvangen. Indien aangegeven worden e-mailadressen
van klanten verder verwerkt om nieuwsbrieven van Foundation Max van der Stoel te versturen.
Klanten kunnen aangeven OneWorld te willen ontvangen voor één maand. Indien aangegeven worden naam, emailadres en adresgegevens verder verwerkt door OneWorld zodat dit tijdelijke abonnement kan ingaan.

E-mail
Bij het plaatsen van een bestelling via de website vult de klant zelf zijn gegevens in op een speciaal elektronisch
formulier. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om zich aan te melden voor de nieuwsbrief van de FMS .
Klanten kunnen zich op ieder moment weer afmelden voor de FMS nieuwsbrief. Dit kan via een link onderaan iedere
editie van de digitale nieuwsbrief of door een email te sturen naar info@foundationmaxvanderstoel.nl.

IV.

Bewaren gegevens
De FMS bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dit geldt niet voor klanten die hebben aangegeven de
nieuwsbrief via e-mail te willen ontvangen. De gegevens van deze klanten worden bewaard totdat zij zich eventueel
afmelden. De gegevens worden daarna uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden.

V.

Beveiliging
De FMS heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij
beschikt te beschermen tegen onopzettelijke of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging en/of tegen inzage door
onbevoegden.

VI.
Indien u nog vragen heeft m.b.t. Privacy & Veiligheid, neem dan contact op met Foundation Max van der Stoel via
info@foundationmaxvanderstoel.nl.

