Algemene Voorwaarden en Privacy Statement Trusted Media Publishers BV
Inzake Ditjes &Datjes en Oranje Boven

Trusted Media Publishers B.V., hierna te noemen ‘TMP’ vindt uw privacy belangrijk. In dit privacy
statement informeren wij u over de wijze waarop TMP, als verantwoordelijke in de zin van de Wet
bescherming persoonsgegevens (‘WBP’) met uw persoonsgegevens omgaat. TMP houdt zich daarbij
aan de eisen die de WBP, de Telecommunicatiewet en andere (al dan niet toekomstige) toepasselijke
privacy wet- en regelgeving stelt.
TMP is gevestigd aan de Donauweg 10, 1043 AJ te Amsterdam , KvK nummer 66959713.
Informatie over de Wet bescherming persoonsgegevens en over privacy kunt u vinden op de website
van de Autoriteit Persoonsgegevens, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden en privacy statement zijn van toepassing op de verwerking van
persoonsgegevens van de lezers van Ditjes en Datjes en Oranje Boven en de bezoekers en gebruikers
van de website www.ditjesendatjes.nl (hierna: ‘de Website’) die door TMP wordt in opdracht van
Brookland Productions BV wordt beheerd.
TMP verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:











Voor het samenstellen van gebruikersstatistieken. Hiermee kan TMP de werking van de
website optimaliseren, waarbij deze gegevens zo veel mogelijk worden geanonimiseerd.
Voor de afhandeling van aangevraagde of verkregen informatie & het onderhouden van
contacten met u.
Om onze producten en diensten te testen en te verbeteren.
Om de Website te beveiligen en web-statistieken op te stellen.
Om gericht aanbiedingen te doen, bijvoorbeeld door het tonen van een advertentie op de
Website van een product of dienst waarvan TMP op basis van de door haar verwerkte
persoonsgegevens vermoedt dat u daarvoor interesse hebt.
Om een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische
boodschap te kunnen toesturen.
Om u te kunnen informeren over mogelijk voor u interessante producten, diensten en
aanbiedingen van TMP en eventueel van derden.
Om de Website en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen
en te optimaliseren.
Om te voldoen aan de op TMP 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 strategie van TMP

TMP bewaart uw persoonsgegevens in beginsel zolang als ten behoeve van de hierboven
omschreven doeleinden nodig is, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.
Delen van persoonsgegevens met derden
Elektronische gegevens, zoals uw e-mailadres en uw (mobiele) telefoonnummer, kan TMP alleen aan
derden verstrekken voor het toesturen van informatie en aanbiedingen over hun producten en
diensten als u TMP daarvoor ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven.
U geeft daar o.a. toestemming voor door u in te schrijven op de nieuwsbrief of deel te nemen via de
zogenoemde landingspagina’s aan de puzzel- en winacties van Ditjes & Datjes/Oranje Boven.
Aanmelding geschiedt door middel van een zogenaamd double opt-in proces, dat wil zeggen dat u
alleen als abonnee genoteerd wordt wanneer u na aanmelding via de Website de instructies opvolgt
die u vervolgens per e-mail worden toegezonden. Hierdoor wordt zeker gesteld dat alleen degene
die beschikt over de betreffende mailbox zich kan abonneren op de Nieuwsbrief.
Onderaan iedere nieuwsbrief wordt een hyperlink gepubliceerd waarmee u zich eenvoudig kunt
uitschrijven als abonnee van de Nieuwsbrief. Daarmee vervalt ook de mogelijkheid om uw gegevens
door te spelen naar derden.
U kunt een verleende toestemming voor het gebruik van elektronische contactgegevens door derden
altijd weer intrekken door een e-mail te sturen aan post@ditjesendatjes.nl of een briefje te sturen
aan TMP, Donauweg 10, 1043 AJ Amsterdam
TMP kan in bijzondere gevallen uw persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen als TMP dat
in het kader van de uitvoering van een wettelijk voorschrift of door een gerechtelijke procedure
verplicht is.
TMP kan ook persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van TMP
aan u op uw verzoek producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders is aangegeven) uw
persoonsgegevens alleen zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting.
Deze bewerkers zijn niet gerechtigd de persoonsgegevens voor eigen doeleinden te gebruiken.
Cookies en surfgedrag
De Website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die bij uw bezoek
aan de Website worden achtergelaten op uw computer. Deze cookies helpen bij het
gebruiksvriendelijker maken van de Website. Door deze cookies is het bijvoorbeeld mogelijk om uw
inlognaam tijdens uw bezoek te onthouden zodat uw die niet telkens opnieuw hoeft in te voeren.
Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.
TMP maakt gebruik van sessie cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden
uitsluitend gebruikt om het gebruik van de Website makkelijker voor u te maken. Ze worden
automatisch verwijderd zodra u uw browser afsluit.
TMP maakt ook gebruik van Google Analytics om het gebruik van de Website te analyseren. Google
Analytics plaatst ook cookies op uw computer die worden gebruikt om op geaggregeerd niveau
rapportages te maken over hoe bezoekers de Website gebruiken. Dit stelt TMP in staat om de

Website aan te passen aan de voorkeuren van de bezoekers. Google treedt hierbij op als bewerker in
de zin van de Wbp waarbij TMP de verantwoordelijke is.
In uw browserinstellingen kunt u zelf beslissen of uw cookies wilt accepteren of weigeren of dat u
wilt dat uw browser u op de hoogte stelt als er een cookie wordt geplaatst.
Spelvoorwaarden
In de bladen Ditjes & Datjes en Oranje Boven en op de Website worden promotionele kansspelen
(hierna ‘kansspel’) aangeboden. De volgende spelvoorwaarden van daarop van toepassing. Iedere
deelnemer wordt geacht eerst deze voorwaarden te lezen voordat hij/zij meedoet. Door deel te
nemen aan een aangeboden kansspel accepteert de deelnemer deze voorwaarden.
Het doel van het kansspel is het promoten van de producten c.q. diensten welke onderwerp is van
het kansspel door middel van het verstrekken van prijzen aan deelnemers die deze prijzen
rechtmatig gewonnen hebben.
Deelname is alleen mogelijk als de deelnemer op het moment van deelname tenminste 18 jaar oud is
en een vaste woon- en verblijfplaats in Nederland heeft.
Deelname aan een kansspel kan plaats vinden door een 0800/0900-nummer te bellen en het eigen
telefoonnummer in te toetsen.
Is een deelnemer aan een kansspel jonger dan 18 jaar, dan dient deze toestemming van zijn ouder of
voogd te hebben om te mogen deelnemen aan het betreffende kansspel. Er kan om schriftelijke
bevestiging van deze toestemming gevraagd worden. Indien hierom gevraagd wordt, is de deelnemer
verplicht om een kopie van zijn/haar legitimatiebewijs te overleggen.
Communicatiekosten voor deelname aan een kansspel zullen bij het kansspel zelf worden vermeld.
Bij ieder kansspel zal worden aangegeven welke en hoeveel prijzen er te winnen zijn. Een te winnen
prijs is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan andere rechtspersonen. Een prijs is evenmin
inwisselbaar voor geld, goederen en/of diensten.
Een prijs wordt ter beschikking gesteld conform de status waarin deze bij het moment van
verzending of terbeschikkingstelling verkeert. Voor eventuele zichtbare of onzichtbare gebreken of
enige andere schade aan een prijs zijn wij niet aansprakelijk. TMP is niet aansprakelijk voor het niet
of gebrekkig functioneren van de prijs en verleent derhalve geen garantie op de te verstrekken
prijzen. TMP behoud zich het recht voor om prijzen niet uit te keren of te wijzigen indien prijzen om
welke reden dan ook, niet uitgekeerd kunnen worden.
De winnaars zullen per email, per telefoon of per post, bericht ontvangen van het winnen van de prijs
op het door de deelnemer opgegeven (mail)adres. Mits aan alle spelvoorwaarden is voldaan zal
binnen enkele weken de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden toegezonden c.q.
overhandigd. Indien de winnaar de gewonnen prijs niet binnen een redelijke termijn accepteert,
vervalt zijn/haar recht op afgifte en vervalt de prijs. Over de uitslag kan niet worden
gecorrespondeerd.
Eventueel verschuldigde kansspelbelasting zal niet in rekening worden gebracht bij de deelnemer,
maar door de prijzensponsor(s) van het betreffende kansspel worden voldaan, mits over een
gewonnen prijs kansspelbelasting dient te worden afgedragen.

TMP besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van een kansspel. Desondanks is het
mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele spel-, of andere fouten op
openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen TMP niet worden tegengeworpen en
kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor TMP in het leven roepen. TMP kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor enige uit het kansspel voortvloeiende schade of voor enige schade
veroorzaakt dan wel voortvloeiend uit de door haar uit te keren prijzen. Indien een prijs wordt
uitgereikt dan wel verzonden aan iemand die de prijs opeist door zich wederrechtelijk voor te doen
als de rechtmatige winnaar, dan wordt de hierdoor geleden schade op deze persoon verhaald.
TMP behoudt zich het recht voor om het kansspel op elk door haar gekozen moment te beëindigen
dan wel de algemene spelvoorwaarden te wijzigen. In geval van aanpassing van de algemene
spelvoorwaarden, zal bij de nieuwe algemene spelvoorwaarden de ingangsdatum worden
vermeld. Voor elk kansspel kunnen aanvullende of afwijkende voorwaarden van toepassing zijn. Deze
worden dan vermeld bij het betreffende kansspel.
TMP handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Indien een
deelnemer klachten heeft over een kansspel, kan de deelnemer bellen naar 088-7766595 of een mail
sturen via het contactformulier op onze website.
Inzage, correctie en wijziging van uw persoonsgegevens
TMP gebruikt uw mailadres, adresgegevens en telefoonnummer niet voor andere doelen dan in dit
privacy statement omschreven, tenzij u daar toestemming voor hebt gegeven. U kunt een eenmaal
gegeven toestemming te allen tijde intrekken of bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens
voor de nieuwsbrief van TMP
U kunt TMP ook te allen tijde verzoeken om een overzicht van uw gegevens en verzoeken deze te
corrigeren of te verwijderen als de gegevens niet kloppen of irrelevant zijn voor de gestelde
doeleinden. Je kunt daartoe een e-mail sturen aan post@ditjesendatjes.nl
Links
De website van TMP kan links bevatten naar websites van andere partijen. TMP is niet
verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van die sites en de manier waarop die sites omgaan
met uw persoonsgegevens. Lees hiervoor het privacy statement en de voorwaarden van de site die u
bezoekt.
Beveiliging
Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en tegen misbruik door derden heeft TMP
zorgvuldige en passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen.
Doorgifte derde landen
Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan landen buiten de EU.
Contact
Als u vragen hebt over dit privacy statement of als u uw gegevens wilt inzien, laten corrigeren of
verwijderen, dan kunt u contact opnemen met TMP per e-mail: post@ditjesendatjes.nl of per post:
TMP, Donauweg 10, 1043 AJ te Amsterdam.

Wijzigingen Privacy Statement
TMP behoudt zich het recht voor om de algemene voorden en het privacy statement te wijzigen. Wij
adviseren u daarom dit privacy statement regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen. Eventuele
wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van TMP en treden in werking 30 dagen na de
bekendmaking.
Dit privacy statement is laatst gewijzigd: 4 juli 2017

