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Doeleinden waarvoor de
persoonsgegevens worden verwerkt

Het doel van de verwerking van de gegevens heeft te maken
met de afwikkeling (planning, voorbereiding, uitvoering en
follow-up) van evenementen.

Juridische grondslag voor de verwerking

Art. 6.1 lid. b AVG (voor externe deelnemers)
NVP sollicitatiecode (voor werknemers)
Toestemming van de betrokkenen (de gegevens worden
verzameld door de betrokkenen).

Categorieën van persoonsgegevens die
worden verwerkt

Stamgegevens:
Naam, geslacht, zakelijk adres, zakelijke contactgegevens (email, telefoonnummer), evt. aanvullende persoonlijke gegevens
(afhankelijk van evenement)
Bij werknemers bovendien: kenmerken van de organisatorische
indeling van werknemers (org-sleutel, kostenplaats en
personeelsnummer) om bijv. onkostennota’s te maken.
Gegevens met betrekking tot het evenement:
Locatie en data van het evenement, toegewezen hotels,
reisopties voor het boeken van middelen.
Eventuele bijzondere gegevens voor het evenement, zoals
reisgegevens, kledingmaat, bijzondere wensen ten aanzien van
het eten, paspoortnummer (voor visumaanvragen) enz.

Bron (oorsprong) van de gegevens

Van de betrokkenen

Ontvanger (categorieën) van de gegevens

Eventuele dienstverleners/verwerkers in het kader van
evenementmanagement en het onderhoud van de gebruikte ITsystemen.

Overdracht van de gegevens naar een
derde land of een internationale
organisatie en de daarmee verbonden
garanties voor de gegevensbescherming

Wij dragen uw gegevens niet over.

*) conform artikel 13 en 14 van de Europese algemene verordening inzake gegevensbescherming (AVG)
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Informatie over de verwerking van persoonsgegevens *
in het kader van evenementmanagement (eUNIQUE)
Aanduiding
Opslagtermijn van de gegevens

Beschrijving
Stamgegevens van werknemers en vergelijkbare groepen
personen (bijv. handelsagenten) van de Phoenix Contact-groep
en voormalige werknemers die na beëindiging van de
arbeidsrelatie met pensioen zijn gegaan:
Na beëindiging van het dienstverband/arbeidsovereenkomst
(zonder overgang naar het pensioen).
->15 maanden na de laatste deelname aan een evenement.
Stamgegevens van externe deelnemers:
(niet behorend tot de Phoenix Contactgroep) worden alleen
opgeslagen met betrekking tot het evenement en worden na
afloop van het evenement of de follow-up op het evenement
verwijderd.
->6 maanden.
Evenementgegevens:
De gegevens worden na afloop van het evenement of de
follow-up op het evenement verwijderd.
->6 maanden.

Rechten van de betrokkene
• Op informatie
• Op correctie, verwijdering of
beperking van de verwerking
• Op bezwaar tegen de verwerking
• Op overdraagbaarheid van
gegevens

Bij de huidige wettelijke voorwaarden hebt u de volgende
rechten: het recht op informatie over uw bij ons opgeslagen
gegevens; correctie, verwijdering of beperking van de
verwerking van uw gegevens of bezwaar tegen de verwerking
en op overdraagbaarheid van de gegevens.

Recht op het indienen van een klacht

Als u van mening bent dat uw gegevens onrechtmatig worden
verwerkt, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een
verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit op het gebied
van gegevensbescherming.

Juridische of contractuele noodzaak voor
de verstrekking van de gegevens en de
mogelijke gevolgen als de gegevens niet
worden verstrekt

De verwerking van de hier genoemde persoonsgegevens is
nodig voor deelname aan een evenement bij Phoenix Contact.

Geautomatiseerde
besluitvorming/profiling

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet gebruiken voor
geautomatiseerde besluitvormingsprocessen of profileringen.

Zonder deze gegevens is deelname niet mogelijk.
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