Privacy statement
Voor het gebruik van bepaalde diensten, zoals het aanvragen van toegangskaarten, deelname aan
seminars en het gebruik maken van bepaalde online functionaliteiten, wordt u gevraagd gegevens in te
vullen. Met dit Privacy statement wil Jaarbeurs B.V. duidelijkheid verschaffen over wat zij met deze
gegevens doet.
Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?
De gegevens die u aan ons verstrekt worden door Jaarbeurs B.V., voor de uitvoering van de door u
geselecteerde producten of diensten gebruikt zoals bijvoorbeeld het toesturen van bezoekersbadges,
beursprogramma’s of nieuwsbrieven. Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden
onze van andere activiteiten, producten en diensten.
Hoe verzamelen wij uw gegevens?
Naast de door uzelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld tijdens uw bezoek aan onze
evenementen of aan onze websites (zowel onze algemene website www.vnuexhibitions.nl als de beurs
specifieke websites). Wij doen dit om onze evenementen zo veel mogelijk te kunnen afstemmen op de
voorkeuren van onze bezoekers en om u te kunnen voorzien van relevante informatie. Wij verzamelen
bijvoorbeeld gegevens wanneer u uw badge laat scannen, zich inschrijft voor een lezing of activiteit
tijdens een evenement of wanneer u bepaalde informatie aanvraagt op of downloadt van onze websites.
Hetzelfde geldt wanneer u uw gegevens invult om toegang te krijgen tot bepaalde informatie of
functionaliteiten op onze websites.
Clickgedrag
Jaarbeurs B.V. verzamelt via haar websites algemene bezoekersgegevens. Het gaat hierbij bijvoorbeeld
om de aantallen bezoekers en het aantal klikken op een bepaalde pagina.

Cookies
Wat zijn cookies?
Daarnaast kan Jaarbeurs B.V. door middel van het gebruik van cookies automatisch informatie
verzamelen. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door een website worden opgeslagen op de
computer om bepaalde gegevens te kunnen onthouden tijdens een bezoek aan een website.
In uw Internetbrowser kunt u altijd cookies verwijderen en ook instellen of u cookies wilt accepteren. Meer
informatie hierover vindt u in het Help menu van uw browser. Bedenk wel dat veel websites niet goed
meer werken zonder cookies.
Hieronder vindt u uitleg over de verschillende soorten cookies die wij plaatsen.
Functionele cookies
Jaarbeurs B.V. maakt gebruik van een aantal functionele cookies. Deze stellen ons in staat voor u
gegevens te bewaren die uw ervaring op de site verbeteren. De functionele cookies die wij plaatsen via
onze verschillende website hebben bijvoorbeeld als doel:
• uw voorkeuren te onthouden, zoals evt. de taal die u gekozen heeft
• de toegangsregistratie mogelijk te maken door gebruik van een zogenaamde sessie
Meet cookies
Om goed in staat te zijn onze website aan te passen aan de wensen en interesses van de bezoeker,
maken wij gebruik van meet cookies. Hierdoor kunnen wij kijken welke pagina’s problemen opleveren bij

bezoekers, welke populair zijn enz. Deze gegevens zijn voor ons van belang om voor u een prettige
website ervaring te kunnen blijven ontwikkelen. Wij gebruiken hiervoor alleen gegevens die in geen enkel
geval te herleiden zijn naar een persoon.
Social media cookies
Social media cookies maken het mogelijk om eenvoudig een pagina te delen via social media of om
sociale content over een onderwerp (bijvoorbeeld tweets) te tonen. De social media waarvoor cookies
kunnen worden geplaatst zijn bijvoorbeeld Twitter, LinkedIn, Google+ en Facebook.
Advertentie cookies
Jaarbeurs B.V. gebruikt cookies om te voorkomen dat u te vaak eenzelfde advertentie te zien krijgt. Ook
hiervoor worden gegevens gebruikt die in geen enkel geval te herleiden zijn tot een persoon.
Jaarbeurs B.V. maakt ook gebruik van cookies die het ons mogelijk maken u na het bezoek aan onze site
banners te vertonen. U kunt op de site Your online choices meer te weten komen over dit soort banners
en hoe u toestemming verleent of intrekt. Ook vindt u in deze banners een informatie icoon die u ook in
staat stelt deze banners niet langer toe te staan.
Recht van verzet
Als u geen prijs stelt op informatie over onze activiteiten, producten en diensten van Jaarbeurs B.V., dan
kunt u ons dit laten weten via: Jaarbeurs B.V., afdeling Databases, Postbus 8500, 3503 RM Utrecht of
een e-mail aan privacy@jaarbeurs.nl.
Inzage, corrigeren of verwijderen gegevens of andere vragen
U kunt uw gegevens te allen tijde opvragen en verzoeken om deze te laten corrigeren of te verwijderen.
Stuur hiertoe een bericht met uw gegevens aan: Jaarbeurs B.V., afdeling Databases, Postbus 8500, 3503
RM Utrecht of een e-mail aan privacy@jaarbeurs.nl U kunt u hier ook terecht voor andere vragen over
het gebruik van uw persoonsgegevens.
Links naar andere websites
Het is mogelijk dat u in onze communicatie of op onze websites verwijzingen aantreft naar websites van
derden. Jaarbeurs B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud en privacy aspecten van deze websites.
Dit Privacy statement heeft geen betrekking op de websites waarnaar wordt verwezen via deze
hyperlinks.
Nieuwe ontwikkelingen
Jaarbeurs B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement als
gevolg van nieuwe ontwikkelingen. Wij adviseren u daarom om deze verklaring regelmatig op eventuele
wijzigingen te controleren.

Download hier de volledige lijst van cookies die door Jaarbeurs B.V. wordt gebruikt

