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Uw privacy is voor De Media Maatschap BV van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de
privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze volgens de wettelijke regels
gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij De Media Maatschap allemaal doen met
informatie die we over u en uw klanten te weten komen.
Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met De Media
Maatschap BV.
-

Contactformulier website: www.demediamaatschap.nl
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.
Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, telefoonnummer en naw-gegevens. Dit doen wij op
basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden
bent met onze reactie. Of u aangeeft dit niet meer ter beschikking te willen stellen.
Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen,
behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden
van een misdrijf).

-

Social media buttons
In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van
deze diensten uw persoonsgegevens.

-

Klantgegevens (in line of business)
Van onze klanten en mediarelaties onderhouden wij een beveiligde database van persoonlijke
en zakelijke gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze dienstverlening. Deze
gegevens bevatten bedrijfsnaam, geslacht, voornaam, achternaam, telefoonnummer(s) en de
noodzakelijke naw-gegevens. Daarnaast de kvk-nummer(s) en btw-nummers voor de facturatie.

-

Klanten van onze adverteerders
Wij beheren of bezitten geen persoonlijke klantgegevens van onze adverteerders (klanten van
klanten) waarvoor wij werken. Het targetten van de online mediacampagnes doen wij op basis
van niet gepersonaliseerde cookie data (anonieme gegevens). Deze gegevens vallen buiten de
scope van de AVG.
Via DSP’s (Demand Site Platfom), die wij voor de mediacampagnes inzetten, reguleren wij dit
proces. Data zoals ‘impressies’, ‘clicks’ en ‘conversies’ komt samen in het meetsysteem DCM
(DoubleClick). In het gehele proces worden er geen persoonsgegevens gebruikt. Alleen bij een
conversie vult Persoon A zijn of haar gegevens in op de website van onze klant(en). De Media
Maatschap heeft geen inzage en of toegang tot deze data of gegevens en deze worden ook niet
gebruikt voor de campagnes.
Wij eisen van al onze zakelijke relaties dat zij compliant zijn aan de wettelijke eisen van de AVG
anno mei 2018.
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-

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij
ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan
gaan.

-

Functionaris voor gegevensbescherming
Wij hebben een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is
verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Onze functionaris voor
gegevensbescherming is Willem Jan Nouwens en is bereikbaar per e-mail op
willemjan@demediamaatschap.nl en per telefoon op 0206160040 voor al uw vragen en
verzoeken.

-

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let
dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best
doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

-

Calamiteitenplan
In dit calamiteitenplan wordt omschreven op welke manier De Media Maatschap omgaat met
eventuele datalekken. In het plan is vastgelegd hoe en naar wie de meldingen intern doorgezet
dienen te worden, wie verantwoordelijk is voor welke melding en hoe en in welke vorm de
melding aan de toezichthouder en eventueel ook aan de betrokkenen wordt gedaan.

-

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact
met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:
•
•
•
•
•
•

uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
het laten corrigeren van fouten
het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
intrekken van toestemming
bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de
verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
-

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te
dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.
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