
Privacy	  policy	  voor	  rankingevent.nl,	  eigendom	  van	  eliboM	  VOF.	  	  
	  

1)	  Waarborgen	  Privacy	  

Het	  waarborgen	  van	  de	  privacy	  van	  deelnemers	  aan	  een	  ranking	  event	  via	  rankingevent.nl	  is	  een	  
belangrijke	  taak	  voor	  ons.	  Daarom	  beschrijven	  we	  in	  onze	  privacy	  policy	  welke	  informatie	  we	  
verzamelen	  en	  hoe	  we	  deze	  informatie	  gebruiken.	  
	  
	  
2)	  Toestemming	  

Door	  de	  informatie	  en	  de	  diensten	  op	  rankingevent.nl	  te	  gebruiken,	  gaat	  u	  akkoord	  met	  onze	  privacy	  
policy	  en	  de	  voorwaarden	  die	  wij	  hierin	  hebben	  opgenomen.	  
	  
	  
3)	  Vragen	  

Als	  u	  meer	  informatie	  wilt	  ontvangen,	  of	  vragen	  hebt	  over	  de	  privacy	  policy	  van	  eliboM	  en	  meer	  
specifiek	  rankingevent.nl,	  kun	  u	  ons	  benaderen	  via	  info@elibom.nl.	  	  
	  
	  
4)	  Welke	  gegevens	  worden	  verzameld?	  

E-‐mailadres:	  
Om	  deel	  te	  kunnen	  nemen	  aan	  een	  ranking	  event	  heeft	  degene	  die	  het	  ranking	  event	  heeft	  geboekt	  
waar	  u	  aan	  deelneemt	  uw	  e-‐mailadres	  ingevoerd.	  	  
	  
Foto:	  
U	  wordt	  als	  deelnemer	  aan	  een	  ranking	  event	  gevraagd	  een	  foto	  te	  uploaden.	  Het	  uploaden	  van	  een	  
foto	  is	  verplicht	  om	  deel	  te	  nemen.	  Deelnemers	  bepalen	  zelf	  welke	  foto	  ze	  uploaden.	  	  
	  
Vragenlijst:	  
Bij	  een	  ranking	  event	  vult	  u	  vooraf	  een	  vragenlijst	  in.	  De	  vragenlijst	  kan	  per	  ranking	  event	  verschillen.	  	  	  
	  
	  
5)	  Waarom	  worden	  deze	  gegevens	  verzameld?	  

E-‐mailadres:	  
Het	  e-‐mailadres	  is	  nodig	  om	  u	  uit	  te	  nodigen	  en	  toegang	  te	  geven	  tot	  rankingevent.nl.	  Het	  e-‐
mailadres	  is	  de	  persoonlijke	  inlog	  voor	  deelnemers.	  	  
	  
Foto:	  
Bij	  een	  ranking	  event	  vullen	  deelnemers	  vooraf	  een	  vragenlijst	  in.	  Op	  basis	  van	  alle	  antwoorden	  op	  
de	  vragenlijst	  wordt	  een	  presentatie	  gegenereerd.	  In	  de	  presentatie	  komen	  de	  deelnemers	  voor.	  De	  
foto’s	  kleden	  de	  presentatie	  aan	  en	  dragen	  bij	  aan	  het	  spelplezier	  van	  de	  deelnemers.	  	  
	  
Vragenlijst:	  
Bij	  een	  ranking	  event	  vullen	  deelnemers	  vooraf	  een	  vragenlijst	  in.	  De	  vragenlijst	  kan	  per	  
rankingevent.nl	  verschillen.	  Op	  basis	  van	  deze	  vragenlijst	  wordt	  een	  presentatie	  gegenereerd.	  Dit	  is	  
de	  essentie	  van	  een	  ranking	  event.	  	  
	  



6)	  Hoe	  worden	  verzamelde	  gegevens	  verwerkt?	  
	  
E-‐mailadres:	  
Uw	  e-‐mailadres	  wordt	  opgeslagen.	  Uw	  e-‐mailadres	  wordt	  enkel	  en	  alleen	  gebruikt	  voor	  een	  ranking	  
event.	  De	  enige	  die	  uw	  e-‐mailadres	  kan	  zien	  (en	  bewerken)	  is	  degene	  die	  u	  heeft	  uitgenodigd	  voor	  
een	  ranking	  event.	  Zes	  maanden	  na	  de	  laatste	  deelname	  aan	  een	  ranking	  event	  wordt	  uw	  e-‐
mailadres	  verwijderd.	  	  
	  
Foto:	  
De	  foto	  wordt	  opgeslagen.	  De	  foto	  komt	  alleen	  terug	  in	  de	  presentatie	  van	  het	  ranking	  event.	  De	  foto	  
is	  alleen	  toegankelijk	  voor	  uzelf	  en	  het	  bedrijf	  dat	  de	  presentatie	  van	  uw	  ranking	  event	  verzorgt.	  Wilt	  
u	  weten	  welk	  bedrijf	  dit	  is?	  Neem	  dan	  contact	  op	  met	  degene	  die	  u	  heeft	  uitgenodigd	  voor	  dit	  
ranking	  event.	  Zes	  maanden	  na	  de	  laatste	  deelname	  aan	  een	  ranking	  event	  wordt	  uw	  foto	  
verwijderd.	  
	  
Vragenlijst:	  
De	  vragenlijst	  bij	  een	  ranking	  event	  kan	  bestaan	  uit	  verschillende	  vragen,	  namelijk:	  Rankingvragen,	  
opmerkingen	  bij	  rankingvragen,	  open	  vragen	  en	  anekdotevragen.	  Het	  beantwoorden	  van	  
rankingvragen	  en	  het	  plaatsen	  van	  opmerkingen	  bij	  rankingvragen	  gebeurt	  anoniem.	  Het	  
beantwoorden	  en	  invullen	  van	  de	  andere	  vragen	  is	  niet	  anoniem.	  Dit	  is	  namelijk	  nodig	  voor	  de	  
uitvoering	  van	  een	  ranking	  event.	  Uw	  antwoorden	  op	  een	  vragenlijst	  van	  een	  ranking	  event	  worden	  
bewaard.	  De	  antwoorden	  zijn	  alleen	  toegankelijk	  voor	  uzelf	  en	  het	  bedrijf	  dat	  de	  presentatie	  van	  uw	  
ranking	  event	  verzorgt.	  Wilt	  u	  weten	  welk	  bedrijf	  dit	  is?	  Neem	  dan	  contact	  op	  met	  degene	  die	  u	  heeft	  
uitgenodigd	  voor	  dit	  ranking	  event.	  Na	  6	  maanden	  worden	  de	  ingevulde	  gegevens	  verwijderd.	  
	  
	  
7)	  Gegevens	  verwijderen	  
	  
Is	  uw	  e-‐mailadres	  opgegeven	  door	  een	  boeker	  of	  heeft	  u	  zelf	  gegevens	  op	  rankingevent.nl	  
ingevoerd?	  Dan	  heeft	  u	  het	  recht	  om	  deze	  gegevens	  te	  laten	  verwijderen.	  Dit	  kunt	  u	  doen	  door	  een	  
e-‐mail	  te	  sturen	  naar	  info@elibom.nl.	  U	  kunt	  dan,	  totdat	  uw	  gegevens	  opnieuw	  zijn	  toegevoegd,	  niet	  
meer	  deelnemen	  aan	  een	  ranking	  event.	  	  
	  
	  
8)	  Autoriteit	  persoonsgegevens	  
	  
Het	  is	  uw	  recht	  om	  een	  klacht	  in	  te	  dienen	  bij	  de	  Autoriteit	  Persoonsgegevens	  wanneer	  u	  zich	  niet	  
kan	  vinden	  in	  deze	  privacy	  voorwaarden.	  
	  
	  	  
	  


