Privacyverklaring Centrummanagement Maastricht
In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over de manier waarop Centrummanagement Maastricht
(hierna CMM) omgaat met de persoonsgegevens die u aan CMM verstrekt.
Wie is verantwoordelijk?
De verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is de partij die de
doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens vaststelt. In dit geval is dat CMM.
Welke persoonsgegevens worden bewaard?
Ten behoeve van uw samenwerking met CMM, zult u verscheidene persoonsgegevens aan CMM verstrekken.
Afhankelijk van de diensten, kunnen de volgende persoonsgegevens verwerkt worden:
- NAW-gegevens
- E-mailadressen
Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?
Binnen Centrummanagement worden persoonsgegevens om verschillende redenen bewaard:
- Algemene lijst met e-mailadressen van ondernemers in Maastricht.
Deze lijst wordt gebruikt voor de informatieverstrekking van verschillende zaken. Leden van deze
nieuwsbrief kunnen zich te allen tijde uitschrijven.
- Voor verschillende projecten zijn er lijsten aangemaakt van deelnemers, sponsoren etc. Deze
lijsten worden elk jaar opnieuw gevuld.
- CRM-systeem met alle relevante zakenrelaties. Deze gegevens zijn verkregen uit gesprekken,
visitekaartjes etc.
Toestemming van betrokkenen
We vragen altijd aan de betrokkenen om persoonsgegevens vast te mogen leggen. Wanneer betrokkenen
zich willen uitschrijven of gegevens verwijderd willen zien, dan wordt dat gedaan.
Hoelang worden de persoonsgegevens bewaard?
De gegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor de overeenkomst. Na het beëindigen van de
overeenkomst worden alle gegevens verwijderd uit het archief. Zodra er verzocht wordt om
persoonsgegevens te verwijderen, gebeurt dit zo snel mogelijk (denk hierbij aan het uitschrijven voor de
nieuwsbrief, einde overeenkomst sfeerverlichting etc.). De verwijdering zal binnen de wettelijke termijn,
opgesteld door AVG, plaatsvinden.
Beveiliging
CMM hanteert verschillende beveiligingsmaatregelen die zijn genomen ten behoeve van uw
persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet zonder toestemming doorgegeven aan derden. CMM
bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de overeenkomst. Dit is echter anders wanneer
CMM op grond van wet- en regelgeving genoodzaakt is om uw gegevens langer te bewaren. Wanneer uw
gegevens niet langer nodig zijn, zullen deze op een veilige manier verwijderd worden uit het archief.
E-mail
Indien u van CMM informatieve mails ontvangt, wordt deze mailafhandeling verricht door Mailchimp, een
mailhosting en serviceprovider. Met Mailchimp wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten conform de
daarvoor geldende richtlijnen, die voortvloeien uit de AVG met betrekking tot de dienstverlening via derden.
Uw rechten
Indien u dit graag wenst, ontvangt u van CMM een overzicht van de persoonsgegevens die van u verwerkt
worden. Op uw verzoek kunnen deze gegevens aangepast of verwijderd worden. Wanneer u niet langer
infomails dient te ontvangen, kunt u zich te allen tijde uitschrijven hiervoor.
Wijzigingen
Indien de stand van de techniek of wijziging van wet- en regelgeving daartoe aanleiding geeft, is CMM
gerechtigd dit privacy statement aan te passen. De meest recente versie van dit privacy statement is te
vinden op de website van CMM.
Contact
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben of inzicht willen krijgen in uw gegevens,
of wilt u uw gegevens laten verwijderen of aanpassen? Neem dan gerust contact op met
Centrummanagement Maastricht via info@cmmaastricht.nl of 043- 851 89 77.

