GDPR & DATA
VERZAMELING
Ja – met sharingbox kan je GDPR-conform data verzamelen
tijdens jouw fotoactivatie.
Ons platform kreeg een volledige upgrade om te voldoen aan
de nieuwe Europese regelgeving van mei 2018. Privacy by design!
En natuurlijk ben je niet verplicht om data te verzamelen. Als
je kiest om geen persoonsgegevens te gebruiken of op te slaan, laten we dat ook weten aan de gebruikers.
sharingbox - helemaal op maat!

www.sharingbox.com

E-MAILADRESSEN
VERZAMELEN
Wil jij jouw marketingdatabase uitbreiden? Benut de
e-mailadressen van je gasten voor je marketingstrategie. We voorzien een speciaal scherm om eenvoudig en
transparant toestemming te vragen.
Als je besloten hebt om de gegevens van je bezoekers
niet te gebruiken, zorgen we dat zij duidelijk weten dat
hun e-mailadres enkel wordt gebruikt om hun foto naar te
sturen.

GEBRUIKERSKWALIFICATIE
88% van onze e-mails worden geopend! Profiteer daarvan om de meest relevante inhoud te versturen en je publiek te activeren.
Daarvoor hebben we opties voor gebruikerskwalificatie
in onze software ingebouwd. Stel open vragen (naam,
telefoonnummer, postcode). Of kies voor gesloten meerkeuzevragen.

WETTELIJKE
DISCLAIMER
Heb je een wettelijke disclaimer die je gebruikers moeten accepteren voor ze de sharingbox kunnen gebruiken?
Stuur het document naar ons op en wij integreren het.
Gebruikers zullen de disclaimer eerst moeten accepteren
voor hun sharingbox-ervaring kan starten.

LEEFTIJDSGRENS
Wil je de ervaring beperken tot een bepaalde leeftijdsgroep?
Stel een leeftijdsgrens in, waardoor de deelnemers hun leeftijd of geboortedatum moeten geven bij aanvang. Als ze onder
een door jou bepaalde drempel zitten, krijgen ze geen toegang.

LEEFTIJDSGRENS
Wil je de ervaring beperken tot een bepaalde leeftijdsgroep? Stel dan een leeftijdsgrens in. Bij de start worden
de deelnemers gevraagd naar hun leeftijd of geboortedatum. Als ze onder een door jou bepaalde drempel zitten,
krijgen ze geen toegang.

PORTRETRECHTEN
Wil je de foto's, GIF's of video's van de deelnemers gebruiken voor marketing- of communicatiedoeleinden?
Vraag je deelnemers of jij hun afbeelding mag gebruiken.
Je kan eenvoudig alle beelden waarvoor je het gebruiksrecht hebt ophalen van onze backoffice of API.

AAN JOUW GASTEN,
BIEDEN WE
Transparantie: duidelijk info over de manier waarop hun gegevens
worden gebruikt, over hun privacykeuzes en hun rechten.
De mogelijkheid om hun toestemming te geven
Toegang tot hun persoonsgegevens die werden verzameld op een
sharingbox, vanop het platform gdpr.sharingbox.com
Het recht om vergeten te worden.

AAN JOU,
BIEDEN WE
Een eenvoudige manier om op reglementaire wijze gegevens te
verzamelen met ons GDPR-conform event management platform
Eenvoudige toegang tot de data op onze servers, de mogelijkheid
om ze te filteren, te downloaden en te verwijderen
Gemoedsrust dankzij onze hoogbeveiligde servers (AWS) en cloud

sharingbox heeft het meest geavanceerde GDPRconform platform in de sector.
Wij weten hoe belangrijk het verzamelen van gegevens
is voor jouw bedrijf en wij zetten alles op alles om van
jouw activatie een succes te maken.
Je kan contact opnemen met onze Data Protection
Officer via gdpr@sharingbox.com
Meer informatie over ons DATA MANAGER platform
vind je op http://gdpr.sharingbox.com

CREATE.
CAPTURE.
AMPLIFY.
www.sharingbox.com
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