
Privacyverklaring van EW-Show 
 
In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens we verzamelen wanneer u onze website 
gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk 
dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie 
die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. 

Verantwoordelijke  
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: 
Evert van de Waerdt handelend onder EW-Show, Meentsteeg 8, 3953 MV Maarsbergen, 
KvK 67004784. De contactpersoon voor de privacyverklaring is bereikbaar via info@ew-show.nl 

Doeleinden 
De persoonsgegevens zullen op grond van een overeenkomst resp. gerechtvaardigd belang voor de 
volgende doeleinden gebruikt: 

 het registreren en aanmaken van een licentie van het tentoonstellingsprogramma EW-Show; 

 mailingen over updates, belangrijke wijzigingen in de software en andere tentoonstellings-
gerelateerde zaken. 

Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten 
Via de contactpersoon voor de privacyverklaring kunt u een verzoek indienen om uw 
persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. EW-Show zal uw verzoek in 
behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.  
 
Ook wanneer u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens kunt u 
met de contactpersoon voor de privacyverklaring contact opnemen. 
Wanneer u klachten heeft over de wijze waarop EW-Show uw persoonsgegevens verwerkt of uw 
verzoeken behandelt, verzoeken wij u contact op te nemen met de contactpersoon voor de 
privacyverklaring contact opnemen 
 
Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacyverklaring kunnen worden gericht aan onze 
De contactpersoon voor de privacyverklaring. 

Bewaartermijnen  
EW-Show verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw licentie tot 
maximaal een jaar na afloop van na opzegging van de licentie. Aansluitend  worden de 
persoonsgegevens vernietigd. 

Beveiligingsmaatregelen 
Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft EW-Show passende technische en organisatorische 
maatregelen getroffen.  

Wijzigingen 
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren u om regelmatig deze privacyverklaring 
te bekijken. 
 


