
Privacy statement en cookieverklaring 
 
Privacy statement website kickofffestival.eticketsysteem.nl 
De website kickofffestival.eticketsysteem.nl is een pagina die onderdeel is van HZ University of 
Applied Sciences om een ticket aan te vragen voor het KickOff Festival Zeeland. Met dit 
privacystatement willen we je een duidelijk beeld geven welke informatie door de HZ wordt gebruikt 
als je deze website bezoekt en je jezelf gratis wilt registeren voor het KickOff Festival. Ook wordt hier 
ingegaan op het gebruik van cookies als je de website gebruikt.   
 
Uitgangspunten 
Jouw persoonsgegevens worden te allen tijde zorgvuldig en in overeenstemming met de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke privacy wet- en regelgeving 
verwerkt en uitsluitend voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.  
 
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens? 

• HZ University of Applied Sciences  
• Edisonweg 4, 4382 NW Vlissingen 
• info@hz.nl 

 
Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom? 
Bezoek website 
Je kunt deze website anoniem raadplegen. We verzamelen zonder toestemming geen namen of andere 
gegevens die iets zeggen over de identiteit van bezoekers van onze website. Wel worden statistische 
gegevens verzameld, maar deze zijn nooit herleidbaar tot individuele personen. De statistische 
gegevens (waaronder aantal raadplegingen per pagina) gebruikt de HZ University of Applied Sciences 
om de website kickofffestival.eticketsysteem.nl te verbeteren. 
 
Registreren Kickoff Festival 
Voor deze registratie wordt er via een formulier persoonsgegevens van jou verzameld als je jouw gratis 
e-ticket wilt aanvragen. Wij vragen hiervoor jouw voor- en achternaam en e-mailadres, zodat wij aan 
jou de persoonlijke e-ticket met de te verzilveren QR-code kunnen toesturen. Jouw naam wordt alleen 
gebruikt om de e-ticket te personaliseren. Jouw e-mailadres wordt enkel gebruikt voor het sturen van 
de e-ticket. Ook vragen we je geboortedatum en onderwijsinstelling. Dit is alleen inzichtelijk voor de 
organisatie om een beeld te krijgen bij de doelgroep. Als deze gegevens gebruikt worden in een rapport 
dan wordt dit anoniem gedaan en is dit niet terug te leiden naar jou als persoon. Deze gegevens 
worden niet met anderen gedeeld. Met de te verzilveren QR-code op de e-ticket die je ontvangt, heb je 
gratis toegang tot het Kickoff Festival op 2 december 2021  
 
Aanbiedingen gerelateerd aan het KickOff Festival Zeeland 
Optioneel wordt jouw e-mailadres gebruikt voor het ontvangen van aanbiedingen/promotie e-mails. 
HZ University of Applied Sciences verwerkt deze gegevens van jou uitsluitend voor dit doeleinde 
wanneer jij hier actief toestemming voor hebt verleend. 
 
Je kunt te allen tijde jouw toestemming voor het ontvangen van Aanbiedingen gerelateerd aan het 
KickOff Festival Zeeland e-mails weer intrekken door dat te laten weten via: info@kickofffestival.nl. 
 
 
  



Worden persoonsgegevens gedeeld met derden? 
HZ University of Applied Sciences verstrekt jouw persoonsgegevens in beginsel niet aan derden zonder 
jouw voorafgaande toestemming, tenzij HZ University of Applied Sciences dat moet doen vanwege een 
wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechter. Met organisaties die persoonsgegevens verwerken 
in onze opdracht, zoals LMG als ontwikkelaar van kickofffestival.eticketsysteem.nl, sluiten wij een 
verwerkersovereenkomst. Daarin worden de verantwoordelijkheden en een zorgvuldige en veilige 
omgang van deze gegevens vastgelegd conform de vereisten van de AVG.   
 
Hoe lang worden jouw gegevens bewaard? 
We bewaren je voornaam, achternaam, e-mailadres, geboortedatum en onderwijsinstelling tot 
maximaal 1 jaar na het KickOff Festival event.  Zodat wij weten hoeveel e-tickets er zijn verzonden en 
hoeveel bezoekers er naar het Kickoff Festival zijn geweest. We zullen ook je gegevens tot maximaal 1 
jaar na het KickOff Festival bewaren voor analytische doelen. 
 
In het geval je hebt aangemeld om e-mails te ontvangen over aanbiedingen gerelateerd aan het KickOff 
Festival Zeeland of HZ University of Applied Sciences, bewaren wij jouw e-mailadres totdat jij aangeeft 
geen e-mails meer hierover te willen ontvangen. Je kunt te allen tijde hiervoor jouw toestemming weer 
intrekken door dat te laten weten via info@kickofffestival.nl.  
  
 
Cookieverklaring 
Op deze website maken we gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe de website gebruikt 
wordt. Deze tool maakt gebruik van cookies - kleine tekstbestanden op de computer - om anoniem 
standaard informatie over de computer en het klikgedrag op te slaan. De verkregen informatie over het 
klikgedrag op deze website wordt anoniem door Google opgeslagen op hun servers. Google gebruikt 
deze informatie om statistische rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken, zodat wij 
vervolgens de website kunnen verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien 
Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. 
 
Gebruikte cookies 
Cookie Vervalterm Partij Doel 
_gat_ 1 minuut Google Het aantal verzoeken beperken 
_ga 24 maanden Google Het onderscheiden van websitegebruikers 

 

_gid 24 uur Google Het onderscheiden van websitegebruikers 
 

csrfToken Sessieduur LMG Het voorkomen van Cross Site Scripting 

Wijzigingen: 
Dit privacy statement kan door de HZ University of Applied Sciences te allen tijde gewijzigd worden. 
Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze gepubliceerd zijn 
op kickofffestival.eticketsysteem.nl. Wij raden je aan dit privacy statement geregeld te raadplegen, 
zodat je van wijzigingen op de hoogte bent. 


