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Privacyverklaring het Nationale Bibliotheekcongres  
 
De Koninklijke Bibliotheek (KB) organiseert op 14, 15 en 16 december 2021 het Nationale 
Bibliotheekcongres. Hieronder leest u hoe de KB met uw gegevens omgaat als u zich aanmeldt voor 
het congres. 
 
Verwerkingsverantwoordelijke 
De KB is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat de KB beslist welke persoonsgegevens worden 
verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. 
 
De KB is er verantwoordelijk voor dat de persoonsgegevens die zij verwerkt in overeenstemming met 
de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. De KB schakelt het congresbureau 
SPITZ congres & event in om in opdracht van de KB de aanmeldingen te verwerken, volgens de 
instructies van de KB. SPITZ congres & event maakt hiervoor gebruik van Active Tickets. Met deze 
partijen zijn (sub)verwerkersovereenkomsten afgesloten.  
 
Persoonsgegevens  
De KB verwerkt persoonsgegevens. Dat zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over 
een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.  
 
Meldt u zich aan voor het congres via de website van Active Tickets, dan worden de volgende 
gegevens van u verwerkt: organisatie, voornaam, tussenvoegsel, achternaam, accountgegevens  
(e-mailadres en versleuteld wachtwoord), dat u heeft betaald en voor welke dag u zich heeft 
aangemeld.  
 
Doel 
We vragen deze gegevens zodat u kunt deelnemen aan dit congres. Active Tickets gebruikt de door u 
verstrekte persoonsgegevens om met u te communiceren over het congres. Bijvoorbeeld om u een 
bevestigingsmail en uw ticket/badge te sturen. 
 
Fotografie en videoregistratie 
Tijdens het congres worden er foto’s gemaakt. Deze foto’s kunnen vervolgens worden gebruikt voor 
verschillende (sociale) media-uitingen van de KB. Ook maken we video-opnamen tijdens de 
congresdag. Deze opnamen zijn voor de verslaglegging en kennisdeling na afloop van het congres en 
terug te zien via het YouTube-kanaal van de KB. 
 
Grondslag voor de verwerking 
De persoonsgegevens die u heeft ingevoerd bij Active Tickets worden verwerkt op basis van de 
grondslag 'noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst'. Uw persoonsgegevens worden 
verwerkt omdat die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons aangaat 
om het congres te bezoeken.  
 
Wij verwerken beeldmateriaal, zoals foto's en video's, op basis van de grondslag 'noodzakelijk voor 
een gerechtvaardigd belang', namelijk voor verslaglegging, kennisdeling en het doen van (sociale) 
media-uitingen van de KB. Indien u niet gefotografeerd of gefilmd wil worden, kunt u dit op de 
congresdag doorgeven bij de registratiebalie.  
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Bewaartermijn 
Uw persoonsgegevens worden uiterlijk 1 jaar na afloop van het congres verwijderd.  
 
Beveiliging 
De KB zorgt er ook voor dat de verwerkers en subverwerkers die zij inschakelt passende 
technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om het verlies van 
persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. 
 
Verstrekking aan derden 
De KB verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve in het geval van een wettelijke vordering of 
wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst. 
 
Uw privacyrechten 
De persoonsgegevens in uw account kunnen door uzelf worden ingezien of aangepast. Dat kunt u 
doen door in te loggen op uw account. U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht 
om rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Een verzoek om inzage, 
rectificatie of verwijdering kunt u sturen aan: communicatie@KB.nl. 
 
Cookies 
Op de website van Active Tickets worden functionele cookies gebruikt. Deze cookies zijn nodig voor 
de aansturing van een bestelling en zijn alleen geldig tot de sessie verlopen is. 
 
Aanpassen privacyverklaring 
De KB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient 
aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte 
bent. 
 
Vragen en klachten 
Als u vragen heeft over de verwerking van onze persoonsgegevens en onze privacyverklaring, dan 
kunt u deze stellen door contact op te nemen via: communicatie@KB.nl.  
 
Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact 
opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 
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