Disclaimer
In onderstaande tekst staat Evite voor Evite Services B.V. gevestigd te Bocht van Guinea
25 in Den Haag, bekend bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27305593.

Informatie
De op deze website getoonde informatie wordt door Evite met zorg samengesteld, doch
voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Evite verstrekt door
middel van deze website louter informatie over producten en diensten. Wijzigingen
kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Teksten en foto’s
Op alle teksten en foto’s die gepubliceerd zijn op deze website berust
copyright/auteursrecht. Verveelvoudigen, kopieren of publiceren van de teksten en/of
foto’s, in welke vorm dan ook, is zonder schriftelijke toestemming van Evite niet
toegestaan. Evite maakt gebruikt van stockfoto’s en foto’s van (ingehuurde) fotografen,
informatie over specifieke foto’s kunnen bij Evite opgevraagd worden.

Aansprakelijkheid
Evite aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren
van deze website. Evite aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en
onvolledigheden van de op de website van Evite opgenomen informatie. Evite is niet
verantwoordelijk voor mogelijk virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch
op de Evite website zouden voorkomen. Evite is evenmin verantwoordelijk voor de
inhoud of het gebruik van websites die met de Evite website zijn gelinked.

Persoonsgegevens
Evite verzamelt geen persoonsgegevens via evite.nl tenzij deze op vrijwillige basis
worden verstrekt. Met het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker Evite
toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan en te gebruiken voor
marktonderzoek en statistische doeleinden. Evite verzekert elke bezoeker met de
grootste zorgvuldigheid om te gaan met persoonlijk gegevens conform de geldende
wettelijke bepalingen en zal deze gegevens niet verstrekken aan derden.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke identificatie-informatie
In sommige gevallen zal Evite gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals
welke versie browser of computer operating system een bezoeker gebruikt, IP-adressen
toegewezen door providers, etc. Deze gegevens helpen ons de site beter aftestemmen op
de wensen en voorkeuren van de bezoekers.

Deze disclaimer is voor het laatst bijgewerkt op 10 januari 2018.

Privacyverklaring
Met de privacyverklaring wil Evite Services B.V. (hierna te noemen Evite) u duidelijk
maken waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij die informatie gebruiken,
opslaan en met wie wij die informatie kunnen delen. Evite neemt uw privacy serieus en
zal informatie over u, als gebruiker van de diensten van Evite, op een veilige manier
verwerken en gebruiken. Dit document beschrijft het door ons gevoerde beleid ten
aanzien van privacy en beveiliging.

Wie is Evite
Evite is een besloten vennootschap, gevestigd op de Bocht van Guinea 25, 2515 MA Den
Haag, KvK nummer 27305593. Evite houdt zich bezig met invitatiemanagement in de
ruimste zin des woords waarbij professionaliteit, ontzorgen en optimale klantbeleving
centraal staan. Het beschermen van de privacy van uw persoonlijke gegevens is niet
alleen in het belang van uw organisatie maar ook in het belang van Evite zelf. Evite volgt
hiermee de wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige
informatie.

Persoonlijke informatie
Als u besluit ons of onze opdrachtgever persoonlijke informatie met ons te delen die wij
nodig hebben voor het registratieproces, het aanvragen van een dienst of service, of met
u te kunnen corresponderen, garanderen wij dat die informatie vertrouwelijk wordt
behandeld.
Wij verzamelen gegevens wanneer:
A. U zich aanmeldt/registreert op één van onze (micro) evenementen (registratie)
websites
B. Er een aanvraag wordt ingediend via onze website;
C. Er een offerte via mail of telefonisch wordt aangevraagd;
D. De opdrachtgever gegevens doorgeeft bij het verstrekken van de opdracht;
E. Er telefonisch of per mail contact wordt opgenomen met Evite.

Cookies
Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij tijdelijk enige informatie opslaan op uw
computer in de vorm van een "tijdelijke cookie". Deze gegevens kunnen onder andere
bestaan uit uw Internet Protocol (IP) adres, browsertype, apparaattype, datum en tijdstip
van uw bezoek. Met deze informatie kunnen wij statistische analyses uitvoeren en de
verkregen informatie helpt ons om de inhoud van onze website beter af te stemmen op
uw behoeften en het gebruikersgemak te vergroten. Een tijdelijke cookie wordt bewaard
zolang u uw internetbrowser geopend heeft. Bij het sluiten van uw browser zullen de
tijdelijke cookies verwijderd worden.

Beveiliging en kwaliteit van de informatie
Evite streeft ernaar de kwaliteit, vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de
persoonlijke informatie te bewaken. Wij gebruiken adequate technische- en
beheersprocedures om de informatie veilig, nauwkeurig, actueel en compleet te houden.
Aanvragen voor het aanpassen en/of verwijderen van persoonlijke informatie worden zo
snel mogelijk in behandeling genomen. Wanneer u aangeeft dat bepaalde informatie niet
mag worden gebruikt als basis voor verder contact, respecteren wij dat. Hierdoor blijft
uw privacy gewaarborgd.

Gebruik door derden
Uw gegevens kunnen worden verstrekt aan derden voor zover dat nodig is en in het
kader van de diensten die u heeft verzocht. Denk hierbij aan het uitwerken van teksten,
inviteren van relaties, belacties, ontvangsten tijdens bijeenkomsten, events of
anderszins. Met deze ondernemingen heeft Evite een verwerkersovereenkomst om de
dienstverlening op een zo hoog mogelijk peil te houden.

Bewaartermijn
Wij benadrukken dat u zich ervan bewust dient te zijn dat Evite in specifieke
omstandigheden gegevens over u of uw organisatie bewaart voor historische, statistische
of analytische doeleinden. Denk hierbij aan rapportage, onderzoek, analyse of
verbetering van haar diensten en/of dienstverlening. Evite zal hierbij kijken naar hoe
lang de gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld of worden
gebruikt. Ook kan zij gegevens bewaren in verband met de bewaartermijnen die wettelijk
hiervoor zijn vastgesteld. Alvorens deze gegevens worden gebruikt, zullen deze eerst
worden geanonimiseerd. Is de bewaartermijn van persoonsgegevens voorbij of zijn de
gegevens niet meer noodzakelijk? Dan worden de gegevens vernietigd.

Links naar andere sites
De website bevat links naar websites van andere partijen. Dergelijke koppelingen worden
uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Evite heeft geen enkele zeggenschap over websites
van derden, en draagt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de links en de inhoud,
vertrouwelijkheid, volledigheid en juistheid van de bedoelde websites. Het feit dat Evite
links naar sites van derden opneemt, wil op geen enkele wijze zeggen dat Evite achter de
inhoud van de bedoelde websites staat, noch dat Evite samenwerkingsverbanden zou
hebben met de beheerders ervan.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u contact met ons
opnemen via info@evite.nl of via ons centrale telefoonnummer +31 70 4272351.
Uiteraard waarderen wij uw eventuele inbreng ten zeerste en staan open voor
suggesties. Aarzelt u niet ons te vertellen op welke punten wij onze service mogelijk
kunnen verbeteren. Evite behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde
en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. Elke verandering wordt kenbaar gemaakt op
onze website.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 16 mei 2018.

