Privacy statement in het kader van de AVG
STIVA is een samenwerkingsverband tussen de bier, wijn en gedistilleerd sector. De taken
van STIVA staan in dienst van de missie: verantwoorde alcoholmarketing, verantwoorde
consumptie en duidelijke communicatie. Zie verder www.stiva.nl
In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die 25 mei 2018 van
toepassing is, heeft STIVA een overzicht gemaakt van de gegevens die zij verwerkt. STIVA
verwerkt enkel gewone persoonsgegevens, namelijk:
1. Websites (stiva.nl, toetsings.stiva.nl en horecapromoties.stiva.nl)
2. Mailadressenlijst voor het symposium
3. E-mails
4. Nieuwsbrief abonnees
De grondslag voor het verzamelen van deze gewone persoonsgegevens zijn toestemming en
noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst. STIVA verzamelt klantgegevens om te
factureren, denk hierbij aan adressen van horecapromoties, die nodig zijn voor het uitvoeren
van een overeenkomst en versturen een nieuwsbrief op basis van toestemming.
1. Websites
Via de toetsingswebsite verzamelt STIVA enkel naam en e-mailadres van leden van het
jongerenpanel en de toetsingscommissie. Dat is nodig voor het uitvoeren van de toetsing.
Via de horecapromotieswebsite verwerkt STIVA de naam, e-mailadres en factuuradres van
diegene die een horecapromotie indient en het adres van de horecagelegenheid waar die
promotie plaatsvindt. Dit is nodig om horecapromoties uit te voeren en te factureren. Via de
website stiva.nl worden aanmeldingen voor evenementen die STIVA organiseert (zoals het
symposium) verwerkt. Mensen melden zichzelf aan met naam, e-mailadres en functie. Deze
lijsten worden niet langer dan 3 jaar bewaard. De websites verzamelen geen IP-adressen. En
alle websites worden gehost met een beveiligde verbinding voorzien van SSL certificaat.
2. Mailadressenlijst voor symposium
Het doel van het verwerken van een lijst met mailadressen voor het symposium is
marketeers en professionals uit de branche uitnodigen voor het evenement. Hiervoor
verzamelt STIVA naam, emailadres en eventueel functie van een persoon. Mensen hebben
te allen tijde het recht verwijderd te worden uit deze database door contact met ons op te
nemen. Deze lijst zal jaarlijks worden aangepast en niet langer dan 3 jaar worden bewaard.
3. Nieuwsbrief abonnees
De nieuwsbrief dient om professionals, werkzaam in de alcoholbranche, op de hoogte te
houden van recente ontwikkelingen. Mensen ontvangen de nieuwsbrief enkel door daar zelf
om te vragen (sturen een e-mail met verzoek de nieuwsbrief te ontvangen naar
info@stiva.nl) en kunnen te allen tijde deze toestemming intrekken en worden derhalve
verwijderd uit de database zoals geregeld in de Telecommunicatiewet.

4. E-mails
Het doel van e-mails opslaan is communiceren met klanten en informatie en/of afspraken uit
het recente verleden terugvinden. E-mails zullen niet langer dan 3 jaar worden opgeslagen
en daarna actief worden verwijderd.
Rechten van betrokkenen
Klanten hebben recht op inzage en recht op correctie en verwijdering. In de systemen van
STIVA beheren klanten hun eigen gegevens zelf en kunnen zelf te allen tijde hun gegevens
wijzigen. STIVA is zich bewust van en werkt mee aan:
•
•
•
•
•
•
•

Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen.
Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden.
Recht op inzage. Dat is het recht van mensen om de persoonsgegevens die u van hen
verwerkt in te zien.
Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die u verwerkt te
wijzigen.
Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten
verwerken.
Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het
recht op een menselijke blik bij besluiten.
Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
Ook verklaart STIVA dat niet meer mensen dan noodzakelijk toegang hebben tot deze
gegevens. En dat deze gegevens nooit met derden worden gedeeld.
Dit privacy statement kan gewijzigd worden. De meest recente versie van dit privacy
statement is altijd te vinden op deze pagina van onze website.

