Rosarium B.V. – Privacyverklaring
Inleiding
Rosarium B.V. (hierna Rosarium) is een congres en meeting locatie in de breedste zin
van het woord met een restaurant/wijnbar. Wij organiseren en faciliteren het
samenkomen van mensen in zowel nationale als internationale context. Wij faciliteren
kleine tot grote meetings, beurzen en evenementen, we fungeren als congres- en
vergadercentrum met een a la carte restaurant. Bij het uitvoeren van onze diensten
verwerken wij persoonsgegevens. In deze privacyverklaring kunt u lezen welke
persoonsgegevens Rosarium van u verzamelt en gebruikt en hoe wij daarmee omgaan.
Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in mei 2018.
Rosarium is de verwerkingsverantwoordelijke. Onze gegevens zijn: Rosarium B.V.,
Amstelpark 1, Europaboulevard, 1083 HZ Amsterdam.
Omgang met uw persoonsgegevens
Rosarium vindt uw privacy belangrijk en zal zo zorgvuldig en veilig mogelijk met uw
persoonsgegevens omgaan. Rosarium zal zich daarbij aan de privacy regelgeving
houden.
Rosarium legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast. Bijvoorbeeld
wanneer u deelneemt aan een lunch/diner, meeting of congres. Een abonnement neemt
op onze nieuwsbrief of op een andere wijze contact heeft met Rosarium. Dat kunnen
persoonsgegevens zijn, maar ook gegevens die door ons gebruikt worden voor het
maken van analyses van het gebruik van onze websites, zoals het aantal keer dat onze
websites bezocht worden en welke pagina’s worden bekeken.
Grondslag voor verwerking
Rosarium gebruikt alle genoemde persoonsgegevens onder meer voor de uitvoering en
de afhandeling van de overeenkomst met u, bijvoorbeeld de overeenkomst met u als
bezoeker of exposant van een evenement. Tevens kan Rosarium een wettelijke
verplichting hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, zoals fiscale verplichtingen.
Doorgifte buiten de EU
Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven naar landen buiten de EU, omdat de
dienstverleners van Rosarium in een land buiten de EU zijn gevestigd, zoals Zwitserland
of de Verenigde Staten. Het kan daarbij voorkomen dat deze landen niet hetzelfde

beschermingsniveau kennen als binnen Europa, waaronder de Verenigde Staten.
Rosarium treft passende waarborgen om uw persoonsgegevens ook dan te beschermen.
Uw gegevens kunnen ook door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik
wordt gemaakt van Google Analytics, Facebook, Twitter en Linkedin. Deze partijen zijn
'EU-VS privacyshield' geregistreerd, dat betekent dat zij zich zullen houden aan de
Europese privacyregelgeving.
Cookies
Rosarium maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over haar klanten,
voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van serviceinformatie rond haar producten en gerichte marketingactiviteiten rond de producten van
Rosarium.
Profilering
Rosarium zal de informatie die wordt verzameld op onze website en via andere bronnen
combineren met elkaar, om u de beste (online) ervaring en dienstverlening te bieden.
Bewaartermijnen
Rosarium bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor
genoemde doelen van de verwerking. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard
worden zolang zij nodig zijn om de genoemde doelen te bereiken.
Bepaalde persoonsgegevens moeten wij wel langer bewaren, omdat Rosarium zich moet
houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.
Beveiliging: Rosarium heeft uiteraard beveiligingsmaatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onbevoegde toegang.
Uw rechten: op grond van de privacyregelgeving heeft u een aantal rechten die
hieronder staan beschreven.
•

Inzage: u heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw
verzoek ontvangt u binnen een week een overzicht van uw persoonsgegevens.

•

Correctie: zijn uw gegevens onjuist dan zullen wij die corrigeren.

•

Wissen: u kunt een verzoek doen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. De
gegevens kunnen alleen worden verwijderd als deze niet juist of niet meer relevant
zijn.

•

Beperken: als u vindt dat Rosarium uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist
verwerkt dan kunt u die verwerking laten beperken.

•

Bezwaar: u kunt bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Bij bezwaar
tegen direct marketing zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.

•

Overdracht: u kunt een verzoek doen tot overdracht van uw persoonsgegevens als
de gegevens zijn verstrekt op basis van toestemming of een overeenkomst met
Rosarium.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw
persoonsgegevens kunt u richten aan:
Rosarium B.V.
Amstelpark 1
Europaboulevard
1083 HZ Amsterdam
+31 (0) 20 6 444 085
info@rosarium.net
Wijzigingen privacyverklaring
Rosarium kan haar privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de
website gepubliceerd. Wij raden u aan om de privacyverklaring geregeld te raadplegen,
zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

