
 

 

Informatienota over de verwerking van persoonsgegevens 

 

Waarom deze informatienota 

Overeenkomstig art. 13 en 14 van de EU-verordening 2016/679 (hierna “AVG”), biedt Trentino Marketing S.r.l 

als Verwerkingsverantwoordelijke van Uw persoonsgegevens voor de organisatie van persreizen voor 

journalisten en/of influencers, U de volgende informatie met betrekking tot de verwerking van 

persoonsgegevens (kort gezegd, “Informatienota”). 

 
1. Identiteit en contactgegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke 

Trentino Marketing S.r.l. (hierna TM) - Via Romagnosi, nr. 11 - 38122 Trento 

Emailadres: privacy@trentinomarketing.org 

 
2. Contactgegevens Data Protection Officer (Trentino Marketing) 

Bureau Data Protection Officer (“DPO”) 

Emailadres: dpo@trentinomarketing.org 
 

3. Soorten van behandelde persoonsgegevens 

Met het oog op de doeleinden van de in de volgende paragraaf 4 uiteengezette verwerkingen, zullen uitsluitend 

persoonsgegevens verwerkt worden die het volgende bevatten: voor- en achternaam, persoonsgegevens, 

emailadres, mobiele telefoon en eventuele voedselallergieën of overgevoeligheid voor bepaalde 

voedingsmiddelen maar uitsluitend voor de hotelboeking en om de gezondheid van de journalisten en/of 

influencers te beschermen. 

 
4. Doeleinden van de verwerking e rechtsgrondslag 

Uw persoonsgegevens zullen verwerkt worden voor onderstaande doeleinden: 

1. om de planning en organisatie mogelijk te maken van persreizen voor journalisten en/of influencers die 

van plan zijn Trentino als toeristische bestemming te beschrijven, georganiseerd door TM in 

samenwerking met de in de Provinciale Wet nr. 8 del 2002 in de artikelen 9 en 11 quater vermelde 

personen en hun lokale partners. 

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens is het artikel 6 onder b): de uitvoering van een 

overeenkomst waarin de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen op 

verzoek van de betrokkene. Het verstrekken van gegevens is niet verplicht maar is een noodzakelijke 

vereiste om te kunnen deelnemen aan de persreizen. Het niet verstrekken van uw gegevens maakt dus 

uw deelname aan de persreis zelf onmogelijk. 

2. om een wettelijke verplichting na te komen, waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is 

onderworpen; de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6 onder c). 

 
5. Categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens 

Voor de in de bovenstaande alinea aangegeven doeleinden zullen de door U verstrekte persoonsgegevens 

toegankelijk zijn voor interne medewerkers die geautoriseerd zijn voor de desbetreffende verwerking als 

onderdeel van hun arbeidstaken, voor de toeristische accommodaties uitsluitend ten gunste van de 

hotelreservering, voor de in de Provinciale Wet nr. 8 van 2002 in de artikelen 9 en 11 quater aangeduide 

personen uitsluitend met het oog op de organisatie van de persreis, voor de naar behoren als gegevensverwerkers 

geïdentificeerde externe leveranciers en voor de gerechtelijke, toezichthoudende en controlerende Autoriteiten, 

voor administraties, overheidsinstanties en instellingen (in binnen- en buitenland). 

 

6. Vormen van gegevensverwerking 

De verwerking van Uw persoonsgegevens vindt plaats door middel van de in artikel 4, lid 2, AVG bepaalde 
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handelingen - al dan niet uitgevoerd met behulp van informatiesystemen - met name: verzameling, registratie, 

organisatie, structurering, updating, bewaring, aanpassing of wijziging, opvragen en analyse, raadpleging, 

gebruik, mededeling door middel van verzending, vergelijking, koppeling, beperking, wissen of vernietiging. In 

alle gevallen zal de materiële en logische bescherming van de gegevens gewaarborgd zijn, evenals in h e t  

a l g e m e e n , de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van de verwerkte persoonsgegevens, 

door alle noodzakelijke technische en adequate organisatorische maatregelen hiertoe te treffen. 

 

 

 
7. Verspreiding en profilering 

Uw persoonsgegevens zullen niet worden verspreid en geprofileerd. 

 
8. Bewaring  en overdracht van persoonsgegevens naar het buitenland  

De persoonsgegevens worden opgeslagen en beheerd in cloud en/of op servers die zich in de Europese Unie 

bevinden, welke eigendom zijn en/of ter beschikking staan van de Verwerkingsverantwoordelijke en/of van 

hiermee belaste externe bedrijven, die naar behoren benoemd zijn als gegevensverwerkers. 

 
9. Bewaartermijn van persoonsgegevens 

De voor de in bovenstaande paragraaf 4 uiteengezette doeleinden verzamelde persoonsgegevens zullen verwerkt 

en opgeslagen worden voor de totale duur van de overeenkomst plus de daaropvolgende 10 jaar. Aan het eind 

van deze periode worden de gegevens gewist, tenzij de Europese of nationale regelgeving het behoud ervan 

voorschrijft.  

In geval van geschillen worden de daarvoor noodzakelijk geachte persoonsgegevens bewaard voor de tijd 

waarin de genoemde claim kan worden afgehandeld. 

 
10. Uitoefenbare rechten  

Krachtens de bepalingen van de artikelen 15 tot 21 van de AVG, kunt U de daarin aangegeven rechten 

uitoefenen, met name het: 

• Recht op inzage (artikel 15, AVG), 

• Recht op rectificatie (artikel 16, AVG), 

• Recht op gegevenswissing (artikel 17, AVG), 

• Recht op beperking (artikel 18, AVG) 

• Recht op overdraagbaarheid (artikel 20, AVG) 

• Recht van bezwaar (artikel 21, AVG) 

U heeft bovendien het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (artikel 77, 

AVG). 

 
U kunt de genoemde rechten uitoefenen door eenvoudige verzending van een verzoek aan TM of aan de DPO 

zoals in de aanhef geïdentificeerd. 

 

 


