Privacy Policy
Wanneer je tickets besteld voor +Genieten of je inschrijft voor de nieuwsbrief hebben we
bepaalde gegevens nodig om dit goed te laten verlopen. Maar je wilt natuurlijk wel zeker
weten dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Match & Connect
slaat jouw gegevens veilig op en geeft geen informatie door aan derden voor commerciële
doeleinden. In onze privacy policy kan je terugvinden hoe wij er voor zorgen dat jouw privé
gegevens ook echt privé blijven.
Wat willen we van je weten?
Voor- en achternaam Zodat we je kunnen aanspreken met je eigen naam.
Adres en woonplaats

Telefoonnummer

Betaalgegevens

1. Als we entreetickets met de post moeten versturen hebben we je
adresgegevens nodig.
2. Om ervoor te kunnen zorgen dat we een volgende editie kunnen
organiseren van onze evenementen stellen we een bezoekersprofiel
op. Daarvoor moeten we weten waar onze bezoekers vandaan
komen. Geen zorgen, deze gegevens gaan op de grote hoop en
worden voor verwerking geanonimiseerd zodat jouw
persoonsgegevens nooit te achterhalen zijn.
3. Als je een leverancier bent voor onze evenementen of als exposant
aanwezig bent op onze evenementen, hebben we deze gegevens
nodig om een contract op te kunnen stellen.
1. Als je een leverancier bent voor onze evenementen of als exposant
aanwezig bent op onze evenementen nemen we graag snel contact
met je op. We bellen nog even als er iets onduidelijk is of wanneer er
belangrijke wijzigingen zijn. Soms bellen we na afloop van het
evenement om te vragen of alles goed is gegaan.
2. Wanneer je meedoet aan een van onze prijzenacties bellen we de
winnaar om hem/haar te feliciteren en af te spreken hoe je de prijs in
ontvangst kan nemen.
Om je order te kunnen betalen maken wij gebruik van een beveiligde
betaalomgeving. Wanneer je met iDeal of overboeking betaalt,
worden je gegevens in onze administratie opgeslagen om de betaling
aan jouw order te kunnen koppelen.
Wanneer je met creditcard betaalt in het ticketregistratiesysteem
voeren zij de betaling uit. Hierbij krijgen we jouw creditcardgegevens
niet te zien, wij weten alleen of je betaling is gelukt. Of niet.

E-mailadres

Je krijgt een e-mail over je ticketbestelling waarbij we het ticket naar
jouw e-mailadres versturen. Wanneer je jezelf aanmeldt voor de
nieuwsbrief ontvang je deze tweewekelijks per e-mail. Wil je geen geen
nieuwsbrief meer wilt ontvangen, dan klik je op de link om jezelf af te
melden onder de nieuwsbrief zelf.

Verder gebruiken we jouw gegevens voor het volgende:
Verbetering
We willen met onze evenementen een positieve ervaring creëren voor
onze bezoekers en exposanten. Daarom vragen we tijdens onze
evenementen of na een bezoek/deelname aan onze evenementen
om jouw mening. Daarvoor gebruiken we je gegevens. De resultaten
worden altijd anoniem verwerkt tenzij je nadrukkelijk aangeeft dat je
wilt dat wij contact met je opnemen. Verder willen we weten wat je
van onze nieuwsbrief en content op de website vindt. Daarom
verzamelen we klantgedrag. Zo kunnen we je leesgedrag analyseren
en content maken die bij jouw wensen past. Dit doen we door unieke

Bezoekersprofiel

Continuïteit

Sfeerimpressie

bezoeken te registreren, met alle activiteiten die daarbinnen
plaatsvinden. Denk hierbij aan het bekijken van pagina's, ergens op
inzoomen of op links klikken.
Om ervoor te kunnen zorgen dat we een volgende editie kunnen
organiseren van onze evenementen stellen we een bezoekersprofiel
op. Daarvoor willen we weten waar onze bezoekers vandaan komen,
welk geslacht onze bezoekers hebben en wat de geboortedatum is.
Ook stellen we vragen naar jouw voorkeuren, welke onderwerpen zou
je graag op onze evenementen terug zien en vanuit welke rol je onze
evenementen bezoekt. Geen zorgen, deze gegevens gaan op de
grote hoop en worden voor verwerking geanonimiseerd zodat jouw
persoonsgegevens nooit te achterhalen zijn.
Onze evenementen zijn pas geslaagd wanneer we de juiste connectie
kunnen maken tussen de bezoekers en organisaties die op onze
evenementen aanwezig zijn. Daarom zijn wij continu op zoek naar
nieuwe aanwas van organisaties. Hiervoor maken we geen gebruik van
databestanden maar gaan we zelf actief op zoek naar organisaties
die binnen onze evenementen passen. We maken daarbij gebruik van
online zoekmachines of we komen eens bij een organisatie kijken.
Wanneer wij een contactpersoon binnen de organisatie hebben slaan
we de contactgegevens op binnen een beveiligd CRM systeem. Als je
liever geen contactpersoon meer wilt zijn voor jouw organisatie of in de
toekomst niet meer benaderd wil worden stuur je ons een mailtje via
info@matchenconnect.nl of bel ons op telefoonnummer 085 401 16 36.
We zorgen er dan voor dat je in de toekomst niet meer benaderd
wordt.
Op onze evenementen lopen fotografen rond die in opdracht van de
organisatie foto's maken van de evenementen. Hierbij worden ook
foto's gemaakt van bezoekers en exposanten. Deze kunnen we
gebruiken om een sfeerimpressie van onze evenementen weer te
geven op onze website(s), social media en in drukwerk. In uitzonderlijke
gevallen worden foto's gebruikt in advertenties of als aankleding van
de evenementen. Sta je ergens op een foto en wil je liever niet dat we
deze gebruiken? Laat het ons dan weten via info@matchenconnect.nl
of bel ons op telefoonnummer 085 401 16 36 dan kunnen we de foto
verwijderen.

Wil je je persoonsgegevens inkijken? Of wil je gegevens wijzigen of verwijderen uit ons systeem?
Geen probleem. Laat het ons weten per e-mail via: info@matchenconnect.nl of bel ons via
085 401 16 36.

