
 

 

Privacystatement Hack the Room 

Hack the Room wordt aangeboden door Privacy1. Om deel te kunnen nemen aan onze privacy 

escaperoom, verwerken wij persoonsgegevens. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met de 

gegevens die je aan ons verstrekt en voldoen wij aan de voorwaarden van de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring lees je hoe wij met je 

persoonsgegevens omgaan.  

 

1. Welke gegevens gebruiken we en met welk gerechtvaardigd doel? 

Wij verwerken je persoonsgegevens als je deelneemt aan onze privacy escaperoom. Daarnaast 

kunnen wij persoonsgegevens verwerken als je ons hiervoor toestemming hebt gegeven. Wij 

kunnen de volgende gegevens van verwerken: 
• Naam; 

• E-mailadres; 

• Factuurgegevens; 

• (Team)foto. 

 

2. Hoe beschermen wij persoonsgegevens?  
Wij vinden het belangrijk dat de gegevens van onze klanten goed worden beschermd. Om die 

reden hebben we beveiligingsmaatregelen genomen om de gegevens te beschermen. Hierbij kun 

je denken aan maatregelen zoals fysieke toegangsbeveiliging, wachtwoorden en firewalls op onze 

computers, maar ook aan regels die gelden voor alle medewerkers met betrekking tot 

geheimhouding.  

 

3. Aan wie worden de gegevens verstrekt?  
De gegevens van klanten kunnen worden verstrekt aan de belastingdienst.  Wij zijn wettelijk 

verplicht om bepaalde financiële gegevens door te geven aan de belastingdienst.  

 

4. Worden er gegevens doorgegeven aan derde landen? 

De servers waarop wij persoonsgegevens verwerken, bevinden zich binnen de Europese Unie (en 

de EER). Persoonsgegevens die wij verwerken zullen alleen door ons of door ons ingeschakelde 

derden worden verwerkt buiten de Europese Unie (en de EER) als hiervoor een passend 

beschermingsniveau bestaat. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Welke rechten heb je als het gaat om je gegevens? 

Betrokkenen hebben de volgende rechten: 

• Inzage: Je hebt het recht om je eigen gegevens in te zien. 

• Correctie: Onjuiste of onvolledige gegevens kun je laten corrigeren. 

• Verwijdering: Je hebt in bepaalde gevallen het recht om je gegevens, of een deel daarvan 

te laten verwijderen. 

• Intrekken van toestemming: Je kunt altijd beslissen om de verleende toestemming weer 

in te trekken.  

• Beperking: Je kunt het gebruik van je gegevens laten beperken.  

• Dataportabiliteit: Je kunt bepaalde gegevens (laten) overdragen naar andere organisaties. 

• Bezwaar: Je kunt bezwaar maken tegen de gegevensverwerking. 

 

Wil je gebruik maken van deze rechten? Stuur je verzoek per e-mail naar: 

escaperoom@privacy1.nl. Om het verzoek in behandeling te nemen, kunnen wij je vragen om een 

geldige identificatie. We nemen je verzoek zo snel mogelijk in behandeling en je ontvangt uiterlijk 

binnen een maand een reactie. Kan het verzoek onverhoopt niet in behandeling worden genomen, 

dan laten we je dit weten. Ben je het niet eens met de afwijzing? Dan kun je een klacht indienen 

bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).  

 

6. Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?  
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Hierbij houden wij ook 

rekening met de wettelijke bewaartermijnen. Na afloop van de termijn zullen je gegevens worden 

verwijderd of geanonimiseerd, op een zodanige manier dat je persoonsgegevens niet langer meer 

kunnen worden gebruikt en toegankelijk zijn.  

 

7. Wie zijn wij? 

Heb je vragen over dit privacystatement dan kun je contact opnemen met onze organisatie:  

 

Naam:    Privacy1 
Adres:    Lübeckweg 2 
Postcode en plaats:  9723 HE Groningen 
Land:    Nederland 
Telefoonnummer:  050-2113424/ 020-2441835 
E-mailadres:   hallo@privacy1.nl 
 

 

 

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

