
  
PRIVACYBELEID  

 
PANN hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacybeleid vind je 
informatie over de manier waarop wordt omgaan met persoonsgegevens. 

PANN is een stichting en wij organiseren o.a. evenementen. In dat kader worden persoonsgegevens 
verwerkt. Dit is o.a. nodig omdat het anders moeilijk wordt evenementen te organiseren en plaats 
te laten vinden. PANN is daarmee “Verwerker” van Persoonsgegevens en draagt zorg voor een 
juiste verwerking van persoonsgegevens op grond van de geldende wet- en regelgeving. 
 
Daarom: 

Verwerken wij Persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze aan ons zijn 
verstrekt; 

Is de verwerking van persoonsgegevens beperkt tot de gegevens welke nodig zijn voor die 
doeleinden; 

Geven wij geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering 
van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt; 

Wijzen wij op de rechten die er zijn met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. 

 
Wanneer verwerken wij persoonsgegevens?  
Gebruik van de website 
De website gebruikt cookies o.a. om de meest relevante ervaring te bieden en gegevens te 
analyseren. Zo kunnen bijvoorbeeld voorkeuren onthouden worden. Bij het bezoeken van de 
website heeft u de keuze om de cookie instellingen te accepteren, af te wijzen of de instellingen te 
wijzigen.  

Wanneer er contact met ons wordt opgenomen 
Wanneer er contact met ons wordt opgenomen moeten wij persoonsgegevens verwerken om de 
vraag te kunnen beantwoorden. 

Bij het aanschaffen en gebruiken van een ticket 
Om een evenement te organiseren, tickets te controleren enz. moeten wij persoonsgegevens 
verwerken. In de algemene voorwaarden en de huisregels is hierover meer informatie te vinden. 

Bij het organiseren, uitvoeren en bezoeken van een evenement 
Bij het bezoeken van een PANN-evenement kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. 
Bijvoorbeeld bij het maken van beeldopnamen. In de algemene voorwaarden en de huisregels is 
hierover meer informatie te vinden. 
 

Rechtsgrond van de verwerking  
PANN verwerkt persoonsgegevens alleen als daar een rechtsgrond voor aanwezig is. De 
rechtsgronden op basis waarvan persoonsgegevens verwerkt worden zijn de volgende:  



Toestemming  
Voor bepaalde verwerkingen vragen wij om toestemming. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het 
aanschaffen van een ticket en betreding van een evenementlocatie. 

Overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst  
Dit is bijvoorbeeld het geval bij het aanschaffen van een ticket. Hierbij worden persoonsgegevens 
verwerkt.  

Gerechtvaardigd belang  
Wij mogen/moeten ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben.  

 
Welke persoonsgegevens verwerken we mogelijk? 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken. 

• Naam, 
• Achternaam, 
• Email, 
• Woonplaats, 
• Geslacht, 
• Telefoonnummer, 
• Geboortedatum, 
• Bezochte event, 
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch. 

 
Verstrekking / verwerking van persoonsgegevens aan/door derden  
In het kader van onze dienstverlening kan het nodig zijn persoonsgegevens te delen. 
Persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. 

Wanneer een Ticket voor een Evenement van de PANN wordt aangeschaft, wordt de betaling, 
verzending en afhandeling daarvan doorgaans voor PANN afgehandeld door een derde partij, zoals 
Eventix. Deze derde partij kan eigen algemene voorwaarden hanteren die op de betaling en 
verzending van het Ticket van toepassing zijn. Voor het uitvoeren van die werkzaamheden verwerkt 
de derde partij persoonsgegevens. Met dergelijke partijen is sprake van een 
(verwerkers)voorwaarden/een overeenkomst waarbij acht is geslagen op de privacy van bezoekers. 
 
Beveiliging en bewaren persoonsgegevens 
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot 
de aan ons verstrekte persoonsgegevens te beperken.  

PANN bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de 
gegevens worden verzameld. Na afloop van dei termijn zorgen we ervoor dat de persoonsgegevens 
worden verwijderd. 
 
Rechten op basis van de privacywetgeving 
Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar 
persoonsgegevens. Zo is er het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. 
Ook kan er bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van gegevens, of gevraagd worden dit 
gebruik te beperken. Om gebruik te maken van deze rechten kan contact worden opgenomen 
PANN via info@pann.nl. 
 



Ingesloten inhoud van andere sites 
Berichten op onze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, 
berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker 
deze andere site heeft bezocht. Deze sites kunnen gegevens verzamelen, cookies gebruiken, extra 
tracking van derde partijen insluiten en interactie met deze ingesloten inhoud monitoren. In die 
gevallen zijn de voorwaarden van de desbetreffende partij van toepassing. 
 
Klachten of vragen?  
Bij klachten of vragen over hoe wij met persoonsgegevens omgaan kan er contact met ons worden 
opgenomen door een mail te sturen naar info@pann.nl.    

 


