
Privacy Statement Green Events/Bea Media/Roots Market 2020 

Green Events/Bea Media/Roots Market organiseert evenementen en 

verwerkt daartoe persoonsgegevens van de volgende 

relatiegroepen: 

• Deelnemers evenementen 

• Potentiële bezoekers ofwel geïnteresseerden die op de 

hoogte willen blijven van evenementen georganiseerd door 

Green Events/Bea Media 

• Bezoekers aan de online kanalen van de Roots Market 

Alle verwerkingen van persoonsgegevens worden geregistreerd in 

een verwerkingsregister welke is opgebouwd conform dit 

verwerkingsregister (relatiegroep, welke persoonsgegevens, 

doeleinden, verwerkingsgrond en bewaartermijnen). 

1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt? 

Green Events/Bea Media/Roots verwerkt de volgende 

persoonsgegevens van genoemde relatiegroepen: 

Deelnemers: 

• Voornaam contactpersoon 

• Achternaam contactpersoon 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres contactpersoon 

• Adres (straat, huisnummer, postcode, plaats, land) 

• Bedrijfsgegevens: 

o Bedrijfsnaam 

o Factuur adres 

o Rekeninggegevens/bankgegevens 

o Website 

o E-mailadres 

Bedrijfsgegevens betreffen niet per definitie 

persoonsgegevens. Omdat deelnemers soms over een eenmanszaak 

beschikken vallen de bedrijfsgegevens veelal samen met 

persoonsgegevens en gaat het wel degelijk om ‘indirect 

identificeerbare persoonsgegevens’. 

Potentiële bezoekers / geïnteresseerden 

• E-mailadres 

Bezoekers online kanalen 



• IP adressen. In het kader van (anonieme) web statistieken 

worden IP-adressen verzameld. 

De webpresence van de Roots Market op social media netwerken 

biedt Green Events/Bea Media anonieme (geaggregeerde) 

statistieken. Verantwoordelijke verwerker betreft echter het 

social media platform in kwestie en NIET Green Events/Bea 

Media 

2. Doeleinden en verwerkingsgrond van de verwerkingen: 

Deelnemers: 

Doeleinden: 

• Voeren van een rechtsgeldige administratie 

• Communicatie en informatie noodzakelijk voor de te 

leveren dienst 

Verwerkingsgrond AVG: Noodzakelijk voor overeenkomst & 

wettelijke verplichting. Green Events/Bea Media dient een 

rechtsgeldige administratie te voeren en vraagt daarom de 

noodzakelijke persoonsgegevens uit. Daarnaast dienen 

deelnemers geïnformeerd te kunnen worden over de afgenomen 

dienst. Hiertoe worden e-mailadressen en telefoonnummers 

verzameld. 

Potentiële bezoekers / geïnteresseerden 

Doeleinden: 

• Per e-mail (nieuwsbrief) informeren over aankomende 

evenementen 

Verwerkingsgrond AVG: Toestemming. Geïnteresseerden laten hun 

e-mailadres achter ten behoeve van het ontvangen van de 

nieuwsbrief. Dit kan zowel offline (papieren lijst aanwezig op 

event) als online (formulier op site). Iedere nieuwsbrief 

bevat een opt-out. Verstrekte toestemming kan daarmee altijd 

weer worden ingetrokken. 

Bezoekers online kanalen 

Doeleinden: 

• Inzage in online bezoek aan de online kanalen (website) 

door plaatsen van een Google Analytics cookie 



Verwerkingsgrond AVG: Gerechtvaardigd belang. In 

overeenstemming met de richtlijnen van de AP zijn we 

gerechtigd om zonder voorafgaande expliciete toestemming op 

basis van een gerechtvaardigd belang een cookie te plaatsen 

ten behoeve van het verzamelen van webstatistieken die geringe 

gevolgen hebben voor de privacy van onze bezoekers. 

3. Bewaartermijnen 

Green Events/Bea Media bewaart persoonsgegevens zolang deze 

actueel blijven voor het doel, of daarmee niet onverenigbare 

doelen, waartoe wij persoonsgegevens hebben verzameld: 

Deelnemers 

• Deelnemers komen voor in onze administratie voor 

tenminste 7 jaar nadat ze hebben deelgenomen aan één van 

onze evenementen. Dit in overeenstemming met relevante 

richtlijnen en bepalingen. 

Potentiële bezoekers / geïnteresseerden 

• De e-mailadressen van abonnees op één onze nieuwsbrieven 

worden bewaard zolang er toestemming verleend is door de 

ontvangers. Zodra deze toestemming wordt ingetrokken 

verwijderen wij het e-mailadres uit onze administratie. 

Bezoekers online kanalen 

• Gedurende een periode van 50 maanden worden er beperkt 

tot de persoon herleidbare gegevens bewaard (IP-adres). 

4. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 

Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden tenzij: 

• Een wettelijke noodzaak Green Events/Bea Medea hiertoe 

dwingt. 

• Dit niet onverenigbaar is met het doel waartoe de 

gegevens verkregen zijn en dit expliciet kenbaar is 

gemaakt aan betrokkenen (bijvoorbeeld een 

samenwerkingsverband). 

Daarnaast zijn de volgende partijen betrokken bij de 

organisatie van onze dienstverlening en hebben daartoe een rol 

in onze gegevensverwerkingen: 

• E-boekhouden 

• Mailchimp 

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/handleiding_privacyvriendelijk_instellen_google_analytics_mrt_2018.pdf


• Google (Google Analytics) 

• Mijn domein 

Met deze partijen zijn verwerkersovereenkomsten gesloten 

waardoor uitgesloten is dat deze partijen de persoonsgegevens 

gebruiken voor eigen doeleinden of verstrekken aan derden. In 

de verwerkersovereenkomst is o.a. vastgelegd waar de 

persoonsgegevens voor mogen worden gebruikt en welke 

veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden voor de opslag 

van persoonsgegevens. 

5. Beveiliging 

Geen Events/Bea Meda maakt gebruik van beveiliging- of 

veiligheidsprocedures die mede tot doel hebben om uitsluitend 

bevoegde personen toegang te geven tot uw persoonlijke 

gegevens. 

6. Inzage, correctie of verwijdering 

U heeft het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw 

gegevens. Daartoe kunt u per e-mail een verzoek indienen 

bij lisa@rootsmarket.nl of bea@rootsmarket.nl Helaas is het 

altijd noodzakelijk dat wij redelijkerwijze uw identiteit 

kunnen vaststellen om te voorkomen dat persoonsgegevens bij 

onrechtmatige personen terecht komen. 

7. Wijzigingen in het privacybeleid 

Green Events/Bea Media behoudt zich het recht voor om 

wijzigingen door te voeren in het privacy beleid. Als deze 

wezenlijk van aard zijn dan zullen betrokken hiervan per e-

mail op de hoogte worden gesteld. 
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