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PRIVACYVERKLARING 

De Woonindustrie (DWI) organiseert ieder half jaar Vakdagen, wekelijks een Marketday, 
verschillende Interieur Professionaldagen en is eigenaar van de website 
www.dewoonindustrie.nl. In DWI tonen exposanten hun producten en verschillende partijen 
(waaronder brancheverenigingen) geven lezingen/workshops of stylingadviezen. 

Voor het aanvragen van een DWI toegangs QRcode, deelname aan lezingen of inschrijven 
voor de nieuwsbrief wordt u gevraagd gegevens in te vullen. Met deze Privacyverklaring wil 
DWI duidelijkheid verschaffen over wat zij met deze gegevens doet. 

Wanneer u zich registreert voor toegang tot DWI of een evenement in DWI worden uw 
contactgegevens door DWI gebruikt om uw registratie te bevestigen en informatie over De 
Woonindustrie of het evenement te verstrekken.  

VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN UW GEGEVENS VERWERKT? 
De gegevens die u aan ons verstrekt worden door DWI voor de uitvoering van de door u 
geselecteerde producten of diensten gebruikt zoals het toesturen van de DWI 
toegangsQRcode en nieuwsbrieven. Ook gebruiken wij de gegevens om een goed beeld te 
krijgen van de bezoekersdoelgroep van een evenement bij DWI. Tenslotte kunnen wij u 
contacteren in het zeldzame geval dat er iets mis is met de registratie of calamiteiten zijn 
rondom het evenement of in het gebouw. 

HOE VERZAMELEN WIJ UW GEGEVENS? 
Wij verzamelen uw gegevens uitsluitend door de door uzelf verstrekte gegevens bij uw 
aanvraag van een product/dienst. 

NOODZAKELIJKE GEGEVENS 
Zonder de gevraagde persoonlijke gegevens kunnen en willen we u geen toegangs QRcode 
voor DWI sturen. Om zonder het achterlaten van gegevens DWI te bezoeken kunt u een 
dagpas aanvragen bij onze receptie. Zonder emailadres kunnen wij geen nieuwsbrief 
versturen. 

CLICKGEDRAG 
DWI verzamelt via haar website algemene bezoekersgegevens. Het gaat hierbij bijvoorbeeld 
om de aantallen bezoekers en het aantal klikken op een bepaalde pagina. 

WAT ZIJN COOKIES? 
Daarnaast kan DWI door middel van het gebruik van cookies automatisch informatie 
verzamelen. Cookies zijn kleine bestandjes die door een website worden opgeslagen op de 
computer om bepaalde gegevens te kunnen onthouden tijdens een bezoek aan een website. 
In uw Internetbrowser kunt u altijd cookies verwijderen en ook instellen of u cookies wilt 
accepteren. Meer informatie hierover vindt u in het Help menu van uw browser. Bedenk wel 
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dat veel websites niet goed meer werken zonder cookies. Hieronder vindt u uitleg over de 
verschillende soorten cookies die wij plaatsen. 

FUNCTIONELE COOKIES 
DWI maakt gebruik van een aantal functionele cookies. Deze stellen ons in staat voor u 
gegevens te bewaren die uw ervaring op de site verbeteren. De functionele cookies die wij 
plaatsen op onze website hebben bijvoorbeeld als doel uw voorkeuren te onthouden, zoals 
evt. de taal die u gekozen heeft of de toegangsregistratie mogelijk te maken door gebruik 
van een zogenaamde sessie. 

TRACKING COOKIES 
Om goed in staat te zijn onze website aan te passen aan de wensen en interesses van de 
bezoeker, maken wij gebruik van meet cookies. Hierdoor kunnen wij kijken welke pagina’s 
problemen opleveren bij bezoekers, welke populair zijn, enz. Deze gegevens zijn voor ons 
van belang om voor u een prettige website ervaring te kunnen blijven ontwikkelen. Wij 
gebruiken hiervoor alleen gegevens die in geen enkel geval te herleiden zijn naar een 
persoon. 

HOE KUNT U COOKIES WEIGEREN? 
U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser 
(bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts 
bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als 
u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn. 

RECHT VAN VERZET 
Als u geen prijs stelt op informatie over een evenement van DWI, dan kunt u ons dit laten 
weten via: De Woonindustrie - Symfonielaan 1 - 3438 EW - Nieuwegein of een email naar 
info@dewoonindustrie.nl. 

INZAGE, CORRIGEREN OF VERWIJDEREN GEGEVENS OF ANDERE VRAGEN 
U kunt uw gegevens te allen tijde opvragen en verzoeken om deze te laten corrigeren of te 
verwijderen. Stuur hiertoe een email met uw gegevens aan info@dewoonindustrie.nl. U 
kunt hier ook terecht voor andere vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens. 

KLACHT OVER GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS 
Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Bijvoorbeeld omdat u vindt 
dat wij niet zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens of niet adequaat reageren op uw 
verzoek op inzage, correctie of verwijderen van gegevens? Dan kunt u terecht bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens. 

HOE LANG WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD? 
Een inschrijving voor de nieuwsbrief en uw gegevens gekoppeld aan de DWI toegangs QR 
code bewaren we tot wederopzegging. 
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LINKS NAAR ANDERE WEBSITES 
Het is mogelijk dat u in onze communicatie of op onze websites verwijzingen aantreft naar 
websites van derden. DWI is niet verantwoordelijk voor de inhoud en privacy aspecten van 
deze websites. Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op de websites waarnaar wordt 
verwezen via deze hyperlinks. 

NIEUWE ONTWIKKELINGEN 
DWI behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring als 
gevolg van nieuwe ontwikkelingen. Wij adviseren u daarom om deze verklaring regelmatig 
op eventuele wijzigingen te controleren. 
 


