PRIVACY- EN COOKIEBELEID SIGNIPS
INLEIDING
Bij uw gebruik van onze producten en diensten kunnen wij, Signips B.V., moeder organisatie van
Signips informatie van en over u verzamelen. Denk daarbij o.a. aan gegevens die u ons verstrekt bij
het aangaan van een abonnement op één van onze diensten of informatie die wij verzamelen bij uw
gebruik van onze (mobiele) websites, apps, webwinkels en andere diensten.
We doen dit om aan de hand van de inzichten die we daaruit verkrijgen onze producten en diensten
steeds beter te maken (o.a. door deze beter op uw behoeften af te stemmen). Daarnaast doen we dit
uit commerciële overwegingen (om beter inzicht te krijgen in de producten en diensten waar u als
gebruiker in bent geïnteresseerd en om de advertentieruimte die wij aanbieden aan adverteerders zo
goed mogelijk te verkopen; het merendeel van onze (digitale) producten en diensten wordt volledig
gefinancierd uit de inkomsten gegenereerd met de verkoop van advertentieruimte).
U leest hier o.a. hoe wij omgaan met u betreffende informatie, hoe en welke informatie wij (kunnen)
verzamelen en voor welke doeleinden we die (kunnen) gebruiken. Daarnaast leest u in dit document
informatie over hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen, hoe u uw gegevens kunt (laten) wijzigen of
verwijderen, en wie de (mogelijke) ontvangers van deze gegevens zijn.

VERWERKING DOOR SIGNIPS
Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van gegevens door Signips B.V.
(hierna: “SIGNIPS”) en door haar dochtervennootschap Signips. De verantwoordelijken voor de
verwerking van de persoonsgegevens is SIGNIPS.

CONTACT
Met dit privacy- en cookiebeleid willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan
met uw gegevens. Hebt u vragen over dit document, of de verwerking van gegevens (verzoek om
inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens) dan kunt u die stellen per e-mail via
persoonsgegevens@Signips.com.

HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS IS VERPLICHT
Voor onze diensten is het noodzakelijk oom uw persoonsgegevens te verstrekken.

SOORTEN GEGEVENS
Bij het aanbieden van producten en diensten kunnen wij (persoons)gegevens verwerken van
abonnees op onze tijdschriften, van klanten en van bezoekers/gebruikers van onze (mobiele)
websites, apps, webwinkels en andere diensten, zoals online promoties, evenementen en acties,
prijsvragen en loyaltyprogramma’s. Per product/dienst verschilt het of, en zo ja, welke
(persoons)gegevens wij daarbij kunnen verwerken.

Grofweg zijn er vijf manieren waarop wij (persoons)gegevens (kunnen) verzamelen:
•

•

•

•

•

Afname/levering van producten (bijvoorbeeld abonnement op een tijdschrift): hierbij
worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf aan ons hebt verstrekt; zoals naam, adres
en woonplaats (ten behoeve van de levering), financiële gegevens zoals uw
bankrekeningnummer (ten behoeve van de betaling), en de kennis dat u van dat specifieke
product/dienst gebruik hebt gemaakt (en daar dus kennelijk uw belangstelling naar uitgaat);
Het aanmaken van een (SIGNIPS-)account op een (mobiele) website of in een app: hierbij
worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf bij de aanmaak van het account aan ons
verstrekt/waar u ons toegang toe hebt gegeven (bij gebruik van een social login); zoals uw emailadres en (gebruikers)naam;
Het aanvragen van producten/diensten via onze (mobiele) websites en apps (bijvoorbeeld
het aanvragen van een e-mail nieuwsbrief): hierbij wordt informatie verwerkt die u zelf via
de website aan ons hebt verstrekt; zoals uw e-mailadres;
Gebruik van onze (mobiele) websites en apps: hierbij wordt informatie verwerkt over uw
gebruik van die (mobiele) websites en apps, zoals de bezochte pagina’s en websites binnen
ons netwerk, de advertenties die daarbij zijn vertoond en de advertenties waarop u hebt
geklikt. Uit die informatie kunnen wij uw mogelijke interesses afleiden;
Gebruik van onze apps: hierbij worden (persoons)gegevens verwerkt die u zelf via de app
hebt ingevoerd, dan wel informatie waartoe u ons zelf toegang hebt geboden (zoals
locatiegegevens).

Deze gegevens lopen dus uiteen van persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres, adres en
telefoonnummer (gegevens aan de hand waarvan u direct kan worden geïdentificeerd), tot
informatie die weliswaar betrekking heeft op u, maar aan de hand waarvan u niet direct of indirect
kunt worden geïdentificeerd. Dit privacy- en cookiebeleid ziet op de wijze waarop wij al deze
gegevens behandelen.
SIGNIPS kan uw persoonsgegevens uitwisselen met haar dochtervennootschappen zoals hierboven
genoemd onder het kopje ‘Verwerking door SIGNIPS’.
Uw gegevens kunnen tot slot in sommige gevallen door ons worden gecombineerd met gegevens die
zijn verzameld in het kader van uw aankoop of gebruik van verschillende van onze producten of
diensten (en/of producten of diensten van onze groepsmaatschappijen) of met informatie afkomstig
uit externe bronnen (zoals demografische en geografische segmenten). Op basis van al die gegevens
stellen wij een profiel op zodat wij u beter van dienst kunnen zijn en de inhoud van deze producten
en diensten (o.a. websites en tijdschriftenaanbod) nog beter op uw interesses af kunnen stemmen.

Hoe worden gegevens gecombineerd, en welke gegevens?
Indien u bezwaar hebt tegen het uitwisselen en combineren van uw persoonsgegevens binnen
SIGNIPS Media Netherlands B.V. en haar dochtervennootschappen als genoemd onder het kopje
‘Verwerking door SIGNIPS’, kunt u dit melden via persoonsgegevens@Signips.com.

DOELEINDEN VERWERKING
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, onder meer via de
door ons geëxploiteerde (mobiele) websites:
•

voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;

•
•

•

•

•
•

•
•
•

om u de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en
deze aan te passen aan uw behoeften en wensen;
om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van de
websites, of om indien de website die mogelijkheid biedt contact op te nemen met andere
gebruikers;
als het gaat om een betaalde dienst/product, om te factureren. Financiële gegevens
publiceren wij nooit op een website, en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld
voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer betaling uitblijft
voor onze producten of diensten kunnen wij bijvoorbeeld de vordering in handen stellen van
derden, zoals een incassobureau ;
om gericht aanbiedingen te doen, bijv. via e-mail. Ook kan bijvoorbeeld op een website of in
een app een advertentie worden getoond van een product waarvan wij op basis van door
ons verwerkte gegevens vermoeden dat het uw interesse heeft. In het kader van de
optimalisatie van het doen van aanbiedingen kunnen wij een profiel van u opstellen;
om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere
elektronische boodschap toe te sturen;
wij kunnen (NAW-)gegevens verhuren aan derde partijen die u producten, diensten of
informatie kunnen aanbieden (zie verder onder ‘Delen en bekend maken van
persoonsgegevens’);
om onze (mobiele) websites, apps en bijbehorende technologieën te analyseren, te
onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan;
om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van
geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle;
om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve
van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie;

Hierbij geldt dat niet alle gegevens altijd voor dezelfde doeleinden worden verwerkt. Sommige
gegevens worden bijvoorbeeld alleen bewaard ten behoeve van de facturering of ten behoeve van
het leveren van de gevraagde dienst, terwijl andere gegevens én voor het analyseren en verbeteren
van het gebruik van onze websites én voor het doen van een gericht aanbod kunnen worden
gebruikt.
Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde
doeleinden. Bij einde van de klantrelatie worden uw gegevens direct verwijderd.

DELEN EN BEKENDMAKEN VAN PERSOONSGEGEVENS
Wij kunnen persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, uitwisselen met de hierboven onder
het kopje ‘Verwerking door SIGNIPS’ genoemde dochtervennootschappen en combineren met door
deze (dochter)vennootschappen verwerkte gegevens. Zie voor een nadere toelichting hierboven
onder ‘Soorten gegevens’. Als u hiertegen bezwaar hebt kunt u dit melden via
persoonsgegevens@Signips.com (of zie nadere contactgegevens onder ‘Contact’).
Uw adresgegevens (naam, straat, huisnummer, postcode en/of telefoonnummer) worden niet
verstrekt aan derden.
SIGNIPS-ACCOUNT
Daar waar wij op onze websites functionaliteiten aanbieden waarvoor het gebruik van een
account/inlog noodzakelijk is, hanteren wij één uniforme inlog: de SIGNIPS-account. Met deze
SIGNIPS-account(s) proberen wij het inloggen op onze digitale diensten nog gemakkelijker te maken.

Zo kunt u met één inlog en wachtwoord op al onze digitale diensten inloggen en hoeft zodoende niet
meer voor elke dienst een nieuwe inlognaam en wachtwoord te bedenken en te onthouden. Wij
beogen hiermee het gebruik van onze diensten verder te vergemakkelijken. Daarnaast is het voor u
als gebruiker daarmee ook veel duidelijker welke gegevens tussen onze verschillende diensten
worden gedeeld en gebruikt. Het gebruik van één account maakt het voor ons mogelijk om onze
producten en diensten nóg beter af te stemmen op uw behoeftes en interesses. Overal hetzelfde
account stelt ons in de gelegenheid uw gebruik van onze producten en diensten (beter) bij te
houden. Zowel over verschillende diensten als over verschillende apparaten. Hierbij zullen wij
gekoppeld aan uw account gegevens over uw interesses en voorkeuren vastleggen (profiel).

COOKIES
Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het
geheugen van uw computer/mobiel/tablet. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die daar
op staan niet beschadigen. Zowel wij als adverteerders en tussenpartijen kunnen gebruik maken van
cookies op onze websites.
Aan de hand van cookies kunt u op onze websites worden herkend als u deze opnieuw bezoekt. Wij
gebruiken cookies bijvoorbeeld om:
•
•

bij te houden welke producten u in uw winkelwagentje hebt liggen of om de voorkeuren die
u hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen;
voor statistische doeleinden. Onder meer om te kunnen zien hoe vaak een website wordt
bezocht, via welke website(s) bezoekers op onze website(s) terecht zijn gekomen en welke
pagina’s op een website worden bezocht;

Technische uitleg van de hiertoe gebruikte cookies.
Als u via uw browserinstellingen cookies hebt uitgeschakeld, bestaat de kans dat bepaalde functies
niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken. In ieder geval zult u dan op
elke pagina de cookie informatiebalk te zien krijgen aangezien onze websites dan niet (in een cookie)
kunnen opslaan dat u de website al eerder hebt bezocht en mogelijk zelfs al een keuze hebt gemaakt
tussen wel/niet accepteren van cookies.

LOCATIEGEGEVENS
Als u ons uitdrukkelijke toestemming daartoe hebt gegeven, gebruiken wij uw locatie om u te kunnen
voorzien van op uw locatie gebaseerd nieuws en lokale weersverwachting. Uw locatie wordt in dat
geval ook gebruikt voor het op basis van uw (eerdere) locatie(s) afstemmen van advertenties. Wilt u
geen gebruik meer maken van op uw locatie afgestemde informatie en advertenties, dan kunt u dit
via de instellingen van uw telefoon eenvoudig uitschakelen.

BEVEILIGING
Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat
gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing,
openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Denk hierbij aan zowel technischeals organisatorische maatregelen (zoals encryptie van gegevens, toegangscontrole tot onze locaties,
en beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens, enzovoorts).

VERZET, INZAGE, WIJZIGING EN VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS
Wij zijn van mening dat het belangrijk is om transparant te zijn over de manier waarop wij met uw
persoonsgegevens omgaan. Met dit privacy- en cookiebeleid proberen we u duidelijkheid en
transparantie te bieden. Hebt u desondanks nog vragen over de manier waarop wij met uw
persoonsgegevens omgaan, neem dan contact met ons op via persoonsgegevens@Signips.com.
Overigens hebt u op onze website de mogelijkheid om uw eigen persoonsgegevens zelfstandig in te
zien. Wijzigen is niet zonder mogelijk omdat bij de registratie de werking van de app en de applicatie
gekoppeld worden aan de destijdse ingevoerde gegevens. Een wijzigingsverzoek kunt u wel altijd
mailen naar persoonsgegevens@Signips.com
WIJZIGEN VAN HET PRIVACY- EN COOKIEBELEID
Dit privacy- en cookiebeleid kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina daarom regelmatig om te zien
of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Dit privacy- en cookiebeleid is laatst gewijzigd op 20 april 2018.

