DOELGROEP IN BEELD
Privacyverklaring
Milou Oomens, eigenaar van Doelgroep in beeld, helpt organisaties om meer inzicht in hun
doelgroep te krijgen. Wanneer je persoonsgegevens achterlaat of contact opneemt, wil je
natuurlijk dat je persoonsgegevens beschermd zijn en niet bij anderen terecht komen.
Daarom gaan we zorgvuldig met je gegevens om. We doen dat volgens de Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van toepassing is.
In deze privacyverklaring lees je hoe Doelgroep in beeld met je persoonsgegevens omgaat.
Verwerkte persoonsgegevens
Doelgroep in beeld verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van een dienst of
deze gegevens zelf verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de verwerkte
persoonsgegevens:
- Voor- en achternaam
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Adresgegevens
- Geslacht
- Bankrekeningnummer
- IP-adres
- Internetbrowser en apparaat type
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en
telefonisch
Doel en grondslag van verwerking persoonsgegevens
Doelgroep in beeld verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te
kunnen voeren;
- Om goederen en diensten bij je af te leveren;
- Het afhandelen van jouw betaling;
- Verzenden van online berichten;
- Je te informeren over wijzigingen van diensten en producten;
- Analyseren van gedrag van bezoekers op de website om daarmee de website te
verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw
voorkeuren;
- Verwerken van persoonsgegevens als dit wettelijk verplicht is, zoals gegevens die
nodig zijn voor de belastingaangifte.
Doelgroep in beeld bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We houden een maximale
termijn van 7 jaar aan vanwege de fiscale bewaarplicht. Ook willen we contact met je op
kunnen nemen als je content hebt gepubliceerd, maar de geïnterviewde zijn verhaal wil
verwijderen (bijvoorbeeld in geval van overlijden).
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Veiligheid van persoonsgegevens
Doelgroep in beeld neemt de beveiliging van jouw gegevens serieus. Daarom nemen we
passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw
persoonsgegevens te beperken:
• Alleen noodzakelijke personen hebben toegang tot je gegevens;
• Toegang tot je gegevens is afgeschermd met een wachtwoord;
• Software, zoals browsers, virusscanners en operating systems zijn up-to-date;
• Website is met HTTPS beveiligd;
• Verhalen en gegevens van geïnterviewden worden (na toestemming tot delen) eerst
voorzien van wachtwoordbeveiliging voordat ze digitaal met de opdrachtgever
worden gedeeld.
Delen van persoonsgegevens met derden
Doelgroep in beeld verkoopt de door jou verstrekte gegevens nooit aan derde partijen. We
verstrekken deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou
óf de opdrachtgever of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Delen en publiceren van je verhaal
Opdrachtgevers schakelen Doelgroep in beeld in als zij meer grip op hun doelgroep willen
hebben. Of bijvoorbeeld als zij de verhalen van hun doelgroep willen gebruiken voor
promotionele doeleinden. Ze delen uw naw-gegevens met Doelgroep in beeld, zodat wij
contact met u op kunnen nemen voor een interview.
Als u besluit om mee te werken aan het interview, moet u toestemming geven voor het delen
van uw verhaal met de opdrachtgever. Ook moet u toestemming geven in het geval
Doelgroep in beeld of de opdrachtgever uw verhaal (geanonimiseerd) willen publiceren. U
ondertekent hiervoor een toestemmingsformulier.
Technische en functionele cookies
Doelgroep in beeld gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies
die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste
bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Deze
cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen we hiermee de website optimaliseren.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van je browser verwijderen.
Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met
onze website zijn verbonden. We kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een
betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik
van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie
over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.
Gegevens inzien of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door
pagina 2 van de 3

DOELGROEP IN BEELD
Doelgroep in beeld. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat
je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een
computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@doelgroepinbeeld.nl. Je krijgt zo
snel mogelijk maar uiterlijk binnen 1 maand een reactie.
Ben je niet tevreden over hoe Doelgroep in beeld omgaat met je gegevens? Dan horen we
dat natuurlijk graag. Mochten we er samen niet uitkomen, dan is dat uiteraard erg spijtig. In
dat geval kun je dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Contactgegevens
Wil je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen? Heb jij het idee hebt dat jouw gegevens
toch niet goed beveiligd zijn of zijn er aanwijzingen van misbruik? Neem dan contact op.
Doelgroep in beeld
t.a.v. Milou Oomens
E-mail:
Telnr:

info@doelgroepinbeeld.nl
06-83 560 560 (maandag t/m vrijdag van 9-17.00 uur)

Per post:

Weidemolenpad 4
4105 XN Culemborg

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 7 mei 2018
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