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Automotive Innovation Award Privacyverklaring

In deze privacyverklaring van Stichting Automotive Innovation Award ("AIA" of "wij/ons") leggen wij uit hoe wij met
persoonsgegevens wordt omgegaan van bezoekers, participanten, partners of andere personen waarmee AIA contact
heeft (hierna: betrokkenen).
Persoonsgegevens zijn gegevens die redelijkerwijs herleidbaar zijn naar een individu. AIA hecht grote waarde aan
de privacy van haar betrokkenen en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming, de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet.

Hoe wij persoonsgegevens verkrijgen

Wij verzamelen persoonsgegevens onder meer doordat u deze zelf aan ons verstrekt heeft, bijvoorbeeld bij de
inschrijving voor de Automotive Innovation Award, de aanmelding voor het automotive innovatiediner, het aangaan van
een partnerschap of overeenkomst met ons.
Tijdens de uitreiking van de Automotive Innovation Awards op het automotive innovatiediner kan beeldmateriaal van u
worden gemaakt ten behoeve van verslaglegging en promotie van AIA.
Bij de Automotive Innovation Awards zijn verschillende partijen betrokken. Soms wordt er op onze website verwezen
naar websites van dergelijke partijen. Dit wordt duidelijk aangegeven. De manier waarop deze partijen met uw
persoonsgegevens omgaan met uw persoonsgegevens blijkt uit de privacyverklaringen van die partijen.
Wij verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens over u: uw bedrijf of organisatie, en gegevens betreffende
uw contactpersoon (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres).

Grondslagen en doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens

In de wet zijn verschillende grondslagen opgenomen op basis waarvan persoonsgegevens verwerkt mogen
worden. AIA verwerkt uw persoonsgegevens alleen:
ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of de organisatie waarmee wij uw persoonsgegevens (kunnen)
delen; of
op basis van uw toestemming; of
omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om door u verzochte
maatregelen te nemen voordat de overeenkomst wordt aangegaan; of
op grond van een wettelijke verplichting.

Gerechtvaardigde belangen die AIA heeft, zijn onder meer: marketing, reclame, communicatie,
promotie van de organisatie, intern beheer en bedrijfshuishouding.

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de hieronder beschreven doeleinden:
het verwerken van en reageren op uw inschrijving voor de Automotive Innovation Awards;
het communiceren met u over uw deelname aan de Automotive Innovation Awards;
het produceren en publiceren van tekst, beeld- en geluidsmateriaal in het kader van uw deelname aan de Automotive
Innovation Awards op de website van AIA;
het publiceren van tekst, beeld- en geluidsmateriaal in het kader van de promotie van AIA;
het organiseren van het automotive innovatiediner;
het fungeren als sponsor van de Automotive Innovation Awards;
het verzenden van enquêtes, nieuwsbrieven, marketingacties en andere commerciële boodschappen ter promotie
van AIA per email;
het opbouwen en onderhouden van een klantrelatie met u.
Wanneer wij persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, heeft u te allen tijde het recht om deze
toestemming in te trekken.
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Delen met anderen

Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met:
dienstverleners die communicatie- en IT-diensten verlenen in het kader van onze dienstverlening;
de initiatiefnemers van AIA vanwege gerechtvaardigde belangen van ons of de initiatiefnemers (ANWB,
AutomotiveNL, BOVAG, LeasePlan, RAI Vereniging en Roland Berger;
derden, zoals toezichthouders en andere instanties, als wij hiertoe wettelijk gehouden zijn.
Doorgifte van uw persoonsgegevens naar de bovenstaande partijen zal alleen gebeuren voor de doeleinden genoemd in
deze privacyverklaring en alleen voor zover toegestaan is op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving.

Uw rechten

Als betrokkene heeft u het recht om te weten welke persoonsgegevens wij over u bewaren en voor welke doeleinden
wij dit doen. U heeft het recht deze gegevens in te zien en waar nodig te rectificeren, verbeteren of verwijderen.
Daarnaast kunt u ons verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om uw gegevens over
te dragen (dataportabiliteit). Ook heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.
autoriteitpersoonsgegevens.nl.
De bovenstaande rechten kunnen worden uitgeoefend door een verzoek in te dienen bij: Stichting Automotive Innovation
Award, President Kennedylaan 925, 1079 MZ Amsterdam, 020-5044949, info@automotiveinnovationaward.nl, www.
automotiveinnovationaward.nl.

Beveiliging en bewaartermijnen

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te
beschermen tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, beschadiging, wijziging of
openbaarmaking. Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of heeft u aanwijzingen van misbruik van
uw gegevens, neem dan contact op met: info@automotiveinnovationaward.nl.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens, in het algemeen, niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze
zijn verkregen en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Dit houdt in dat uw persoonsgegevens worden bewaard
zolang een van de volgende situaties van toepassing is:
- uw persoonsgegevens zijn nodig voor de deelname aan de Automotive Innovation Awards;
- uw persoonsgegevens zijn nodig voor het bijwonen van het automotive innovatiediner;
- uw persoonsgegevens zijn nodig om u diensten of producten te leveren (zoals nieuwsbrieven, factsheets en het
gebruik van de onze website);
- er is sprake van een klantrelatie met u, mits u niet heeft aangegeven verwijderd te willen worden uit onze database.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

AIA heeft het recht deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wanneer wij wijzigingen aanbrengen
in deze privacyverklaring kondigen wij dit aan in overeenstemming met de wet. Bij wezenlijke wijzigingen aan deze
privacyverklaring volgt een duidelijke kennisgeving via een notificatie per email.
Wanneer u doorgaat met het gebruik van onze diensten en onze website nadat de wijzigingen van deze
privacyverklaring van kracht zijn, betekent dit dat u deze wijzigingen accepteert. Indien u niet instemt met de wijzigingen
in deze privacyverklaringen, dient u het gebruik van onze diensten en website te beëindigen.

Contact met AIA

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt contact met ons
opnemen via: Stichting Automotive Innovation Award, President Kennedylaan 925, 1079 MZ Amsterdam, 0205044949,
info@automotiveinnovationaward.nl, www.automotiveinnovationaward.nl.
Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op [19 september 2018].
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