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Informatie betreffende de verwerking van uw persoonsgerelateerde voor het organiseren 
van evenementen met Microsoft Teams 
 

Hierbij informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens voor het houden van 
evenementen met Microsoft Teams door MSIG Insurance Europe AG en de u op grond van het 
privacybeschermingsrecht toekomende rechten. 
 
 
Wie is er verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en hoe is de coördinator voor 

privacybescherming bereikbaar?  
 
Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is   
MSIG Insurance Europe AG 
An den Dominikanern 11-27 
50668 Keulen [Köln] 
Telefoon 0221-37991-0 
Fax 0221-37991-200 
E-mail info@msig-europe.com 
 
Onze coördinator voor de privacybescherming bereikt u op het bovengenoemde adres of op: 
datenschutz@msig-europe.com. De contactgegevens zijn bovendien beschikbaar op internet op het adres: 
http://msig-europe.de/de/datenschutz. 
 
 
Welke categorieën gegevens gebruiken wij voor het organiseren van het evenement met Microsoft 

Teams? 

 
Om het evenement met Microsoft Teams te organiseren, verwerken wij de gegevens met betrekking tot 
titel, voor- en achternaam, functie, onderneming, e-mailadres, aanmeldingsgegevens, IP-adres, duur van 
het evenement, tijdstip waarop chatberichten worden verstrekt en eventueel verzonden inhouden met 
betrekking tot het organiseren van het evenement en de communicatie gedurende het evenement.  
 
In het evenement zijn camerabeelden zichtbaar van deelnemers, voor zover de camera ingeschakeld is. 
Het door de deelnemers gesproken woord wordt door alle deelnemers gehoord. Wanneer u niet wilt, dat u 
te horen en/of te zien bent, dan verzoeken wij u om uw vragen uitsluitend per chat of per e-mail te stellen 
en uw microfoon en uw camera te deactiveren. Chatberichten kunnen door alle deelnemers worden 
ingezien. 
 
Gedurende het evenement kunnen er enquêtes worden gehouden. De deelname is facultatief. Enquêtes 
worden anoniem gehouden, zodat noch door de organisator, noch voor andere deelnemers te herkennen 
is, wie de stemmen en antwoorden heeft afgegeven. De weergave van uitkomsten van enquêtes wordt 
eveneens gedaan zonder dat deelnemers worden vermeld. 
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Voor welke doeleinden en op welke rechtsgronden worden gegevens verwerkt? 

 
Wij verwerken uw persoonsgerelateerde gegevens met inachtneming van de bepalingen uit de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG), van alle overige maatgevende wetten (bijv. met betrekking tot 
algemene gelijke behandeling) evenals van de voor de betreffende vestigingen geldende plaatselijke 
regelingen (bijv. in Nederland van de “Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars” van het 
“Verbond van Verzekeraars”).  
 
De gegevensverwerking dient voor het organiseren van het evenement met Microsoft Teams.  
 
De juridische grondslag voor de verwerking van uw gegevens voor het organiseren en houden van het 
evenement is art. 6 lid 1f) DS-GVO (AVG). 
 
Wij zetten ten behoeve hiervan producten van Microsoft Ireland Ltd. (“Microsoft”) in en hebben met 
Microsoft daarvoor een overeenkomst gesloten betreffende orderverwerking conform art. 28 DS-GVO 
(AVG). Hierbij valt niet uit te sluiten dat in dat verband gegevens van Microsoft aan Microsoft Corp. in de 
Verenigde Staten worden doorgegeven. Toegang voor onderhoud van buitenaf kan Microsoft ook vanuit 
andere derde landen uitvoeren. Microsoft heeft met Microsoft Corp. de standaardcontractclausules van de 
Europese Unie gesloten. Volgens Microsoft verwerkt Microsoft Corp. gegevens betreffende het gebruik van 
Teams voor de volgende eigen zakelijke doeleinden: Afrekening- en rekeningbeheer; vergoeding (bijv. 
berekening van provisies van medewerkers en incentives voor partners); interne rapportage en modellering 
(bijv. prognose, omzet, capaciteitsplanning, productstrategie); bestrijding van fraude, cybercriminaliteit of 
cyberaanvallen, die betrekking zouden kunnen hebben op Microsoft of producten van Microsoft; verbetering 
van de kernfunctionaliteit met betrekking tot drempelvrijheid, privacybescherming of energie-efficiency; en 
financiële berichtgeving en het naleven van wettelijke verplichtingen (onder voorbehoud van de in de DPA 
beschreven beperkingen in de openbaarmaking). De verwerking door Microsoft vindt uitsluitend plaats voor 
de hiervoor genoemde doeleinden en uitdrukkelijk niet voor het profileren van gebruikers, reclame of 
vergelijkbare commerciële doeleinden. Voor de verwerking van gegevens voor de vooraf genoemde 
zakelijke doeleinden bepaalt Microsoft zowel de middelen als de doelen van de gegevensverwerking. 
Microsoft is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking evenals voor de naleving van alle geldende 
wetten en voor de nakoming van haar verplichtingen. 
 
Nadere informatie vindt u in de privacybeschermingsrichtlijnen van Microsoft: 
https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement 
 
 
Wie krijgt uw gegevens? 

 
Binnen ons bedrijf ontvangen alleen de personen en instanties (bijv. afdelingen) uw persoonsgerelateerde 
gegevens, die deze voor het uitvoeren van hun taken met betrekking tot de bovengenoemde doeleinden 
nodig hebben. In het kader van onze werkzaamheden worden de gegevens voor de doeleinden waarvoor 
deze bestemd zijn,  doorgegeven aan deelnemers en toeschouwers van het evenement. Bovendien maken 
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wij eventueel gebruik van externe dienstverleners (bijv. telecommunicatieproviders, dienstverleners ter 
ondersteuning bij de organisatie en het houden van evenementen) voor het houden van het evenement. 
Een lijst van de door ons ingezette dienstverleners stellen wij u op verzoek graag ter beschikking. 
 
Welke privacy-rechten kunt u als betrokkene doen gelden? 

 
U kunt op het bovengenoemde adres informatie verlangen over de met betrekking tot uw persoon 
opgeslagen gegevens. Daarnaast kunt u onder bepaalde voorwaarden eisen, dat uw gegevens worden 
gecorrigeerd of gewist. Indien u gebruik maakt van uw aanspraak om gegevens gewist te krijgen of indien 
de gegevens voor het vervullen van de met het opslaan nagestreefde doel niet meer nodig zijn, worden de 
over u opgeslagen persoonsgerelateerde gegevens gewist. U kunt daarnaast ook een recht hebben op 
beperking van de verwerking van uw gegevens evenals een recht op overdracht van de door u ter 
beschikking gestelde gegevens in een gestructureerd, gangbaar en computer-leesbaar formaat.  
 
 

Recht van verzet 

 

Indien wij uw gegevens verwerken om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen, kunt u verzet 

aantekenen tegen deze verwerking op gronden, die voortvloeien uit uw bijzondere situatie. Wij 

verwerken uw persoonsgerelateerde gegevens dan niet meer, tenzij wij dringende voor 

bescherming in aanmerking komende gronden voor de verwerking kunnen aantonen, die 

prevaleren boven uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking dient om juridische 

aanspraken te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. 

 

 
 
Waar kunt u bezwaar aantekenen? 

 
U hebt de mogelijkheid om u met een bezwaar te richten tot de bovengenoemde coördinator voor de 
privacybescherming of tot een privacybeschermingsautoriteit. De voor ons bevoegde 
privacybeschermingsautoriteit is: 
 
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen 
Deelstaatcoördinator voor privacybescherming en informatievrijheid Nordrhein-Westfalen  
Kavalleriestraße 2-4 
40213 Düsseldorf 
 
Telefoon: 02 11/384 24-0 
Telefax  : 02 11/384 24-999 
 
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de 
Homepage: https://www.ldi.nrw.de 
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U kunt ook contact opnemen met de privacybeschermingsautoriteit in het land waar u woonachtig bent. 
Een overzicht van de privacybeschermingsautoriteiten in de landen waar MSIG Insurance Europe AG 
vestigingen heeft, vindt u aan het einde van deze informatie.  
 
 
Hoe lang worden uw gegevens opgeslagen? 

 
Wij wissen uw persoonsgerelateerde gegevens, zodra ze voor de bovengenoemde doeleinden niet meer 
noodzakelijk zijn. Hierbij kan het gebeuren, dat persoonsgerelateerde gegevens gedurende de periode 
worden bewaard waarin men aanspraken tegen ons kan doen gelden (wettelijke verjaringstermijn van drie 
of tot maximaal dertig jaar). Bovendien slaan wij uw persoonsgerelateerde gegevens op, voor zover wij 
daartoe wettelijk verplicht zijn. Dienovereenkomstige bewijs- of bewaringsplichten vloeien onder andere 
voort uit het Wetboek van Koophandel en de Belastingwet. De duur van het bewaren van de gegevens 
bedraagt op grond daarvan tot maximaal tien jaar. Indien nodig verstrekken wij gaarne nadere informatie 
over de duur van het bewaren van gegevens betreffende het concrete doel.  
 
 

Worden uw gegevens naar een derde land doorgegeven? 

 
Mochten wij persoonsgerelateerde gegevens aan concernondernemingen buiten de Europese 
Economische Ruimte (EER) doorgeven, dan wordt dit alleen meegedeeld, voor zover aan het derde land 
door de EU-commissie een redelijk privacybeschermingsniveau werd bevestigd of er andere redelijke 
privacybeschermingsgaranties (bijv. bindende ondernemingsinterne privacybeschermingsvoorschriften of 
EU-standaardcontractclausules) aanwezig zijn. Gedetailleerde informatie hieromtrent kunt u opvragen via 
de hierboven genoemde contactinformatie. 
 
 

Overzicht van de privacybeschermingsautoriteiten in de landen, waar MSIG Insurance Europe AG 

vestigingen onderhoudt:  

 

 
Belgique 
 
Autorité de protection des données (APD) 
Rue de la Presse 35 
1000 Bruxelles 
 
Téléphone : +32 (0) 2 274 48 00 
Téléfax :      +32 (0) 2 274 48 35 
 
Courriel : contact@apd-gba.be 
Site internet : https://www.datenschutzbehorde.be 
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France 
 
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés  
3 Place de Fontenoy 
TSA 80715 
F - 75334 Paris cedex 07 
 
Téléphone : + 33 (0)1 53 73 22 22 
Téléfax :      + 33 (0)1 53 73 22 00 
 
Courriel : webmaster@cnil.fr 
Site internet : https://www.cnil.fr 
 
 
Italia 
 
Garante per la Protezione dei Dati Personali 
Piazza Venezia n. 11 
I - 00187 Roma 
 
Telefono: + 39 06 69 677.1 
Telefax  : + 39 06 69 677.785 
 
Email: protocollo@gpdp.it 
Homepage: https://www.garanteprivacy.it 
 
 
Nederland 
 
Autoriteit Persoonsgegevens 
Bezuidenhoutseweg 30 
2594 AV Den Haag 
 
Telefoon: + 31-70-88 88 500 
Fax:         + 31-70-88 88 501 
 
E-mail: internationaal@autoriteitpersoonsgegevens.nl 
Homepage: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl 
 
 
Slovenská republika 
 
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 
Hraničná 12 
820 07 Bratislava 27 
Slovak Republic 
 
Telefón: +421 2 323 132 14 
Telefax: +421 2 323 132 34 
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E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk 
Domovská stránka: https://dataprotection.gov.sk/uoou/en 
 
 
España 
 
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) 
C/Jorge Juan, 6 
E - 28001 Madrid 
 
Teléfono: + 34 901 100 099; 
 
Sitio web: https://www.agpd.es/ 
 

 

 

 

 


