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Privacyverklaring 
 

Dit is de privacyverklaring van mediacontent.nu, een handelsnaam van Rene Frederick Projectmanagement BV, 

Jac. P. Thijsseweg 1G, 2408 ER Alphen aan den Rijn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 

27322424. Wij vinden het belangrijk de privacy van gebruikers van onze website te beschermen. Met onze 

privacyverklaring geven wij huidige, potentiële en voormalige eindgebruikers een algemeen inzicht in hoe wij 

persoonsgegevens verzamelen, welke persoonsgegevens wij verzamelen, de reden waarom wij de gegevens 

verzamelen, hoe wij met persoonsgegevens omgaan, onze contactgegevens voor het opvragen van (informatie 

over) persoonsgegevens of het verwijderen van deze gegevens en ons cookie-beleid. 

 

Als je persoonlijke gegevens aan ons verstrekt, behandelen wij deze met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en in 

vertrouwen. Ons privacybeleid is erop gericht te voldoen aan de van toepassing zijnde wetten, regels en 

voorschriften inzake privacy en gegevensbescherming. We raden je aan deze privacyverklaring aandachtig door te 

nemen. 

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens?  

Rene Frederick, directeur van mediacontent.nu, is de verantwoordelijke functionaris voor vragen en opmerkingen 

over de verwerking van de persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring. 

 

Welke persoonsgegevens worden er verzameld?  

mediacontent.nu verwerkt persoonsgegevens via de eigen website mediacontent.nu. Wij verkrijgen gegevens 

doordat bezoekers onze online diensten gebruiken en hun gegevens achterlaten, door onderzoek in publieke en 

openbare bronnen over gegevens over de media en/of omdat personen van onze klanten deze gegevens (als 

gebruiker) aan ons verstrekken voor gebruik op de website. 

 

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn: 

▪ Naam, adresgegevens en functie van (freelance) vertegenwoordigers van Nederlandse en Belgische 

media 

▪ Naam, zakelijke adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen van klanten die de site gebruiken 

▪ Overige persoonsgegevens die actief in correspondentie of telefonisch worden verstrekt voor het 

aanmaken van profiel op een van onze websites.  

▪ Gegevens voor facturatie en financiële afwikkeling  

▪ Overige zaken die wettelijk zijn vereist of voor zover daarvoor toestemming is verleend 

 

Doel verwerking persoonsgegevens  

De persoonsgegevens en verwerking ervan worden gebruikt om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Onze 

dienstverlening bestaat onder meer uit het verstrekken van informatie over uitgeverijen, media en journalisten 

aan onze klanten, het faciliteren van perskamers van klanten voor de distributie van persinformatie aan de media 

en het verstrekken van links naar redactionele planningen van publicaties aan klanten. Daarnaast worden 

persoonsgegevens gebruikt voor het verzenden van persberichten en media-updates voor onze organisatie en/of 

namens klanten, het leggen van contact met vertegenwoordigers van de media indien van toepassing voor het 

uitvoeren van de dienstverlening, het informeren van klanten over wijzigingen van onze diensten, het aanbieden 

van de mogelijkheid om een account te maken en om diensten elektronisch af te leveren.  

 

Wij verwerken persoonsgegevens alleen als dit relevant en noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Wij streven 

ernaar om deze persoonsgegevens zoveel mogelijk anoniem te maken wanneer functionaliteit of een dienst met 

geanonimiseerde gegevens kan worden gerealiseerd. Wij beschouwen je toestemming nooit als vanzelfsprekend 
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en je toestemming is vrijwillig en kan altijd worden herroepen, bijvoorbeeld door een unsubscribe, het opzeggen 

van een leveringscontract, het afmelden voor een specifieke dienst of door contact met ons op te nemen via 

persoonsgegevens@mediacontent.nu. 

 

Delen van persoonsgegevens 

Wij kunnen je persoonsgegevens verstrekken aan onze klanten en/of onderaannemers voor wie wij diensten 

uitvoeren of die voor ons opdrachten doen. Dit kan zijn voor mediacommunicatie, distributies van persberichten, 

productontwikkeling, verbetering van kwaliteitsaspecten of veiligheidsvoorzieningen of het voldoen aan wettelijke 

verplichtingen. Wij geven persoonsgegevens, die aan ons zijn verstrekt, niet aan derden zonder je voorafgaande 

toestemming, behalve in bovenstaande gevallen. Met bedrijven die in onze opdracht je gegevens verwerken, 

sluiten we in beginsel bewerkersovereenkomsten. 

 

Profiling  

Ten behoeve van een deel van onze dienstverlening kunnen wij gebruik maken van profiling. Dit betekent dat we 

(persoons)gegevens van redacties, journalisten en media verzamelen, analyseren en combineren met als doel die 

hen te rubriceren in categorieën en interessegebieden. We gebruiken profiling om de belangstelling van media 

voor bepaalde content of diensten te kunnen afleiden en er zo voor te zorgen dat onze content of die van onze 

klanten optimaal aansluit bij de interesses van de media. Bijzondere persoonsgegevens zijn hierbij bewust 

uitgesloten. Profiling kan een impact hebben op je privacy doordat bijvoorbeeld verkeerde interesses of 

categorieën aan je worden gekoppeld vanwege onjuiste of verouderde gegevens in het publieke domein. Mocht je 

van mening zijn dat dit het geval is, dan kan je je profiel zelf aanpassen of kan je ons vragen dit voor je te doen of 

te verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op via persoonsgegevens@mediacontent.nu. 

 

Beveiliging van persoonsgegevens  

We nemen de beveiliging van je persoonsgegevens zeer serieus en nemen daarvoor zorgvuldige en passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 

te voorkomen. Hiervoor hebben wij onder meer een intern privacyprotocol. Vragen over onze beveiliging kun je 

stellen via persoonsgegevens@mediacontent.nu. 

 

Bewaartermijn  

We bewaren persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van de zakelijke doelstellingen 

van onze websites. Dit betekent dat we de gegevens bewaren tot het moment dat ze we niet meer als relevant 

beoordelen of tot het moment dat je je toestemming intrekt. Als je je toestemming intrekt, kan het zijn dat wij 

bepaalde persoonsgegevens bewaren gedurende de tijd om onze wettelijke verplichtingen na te komen en ons te 

verdedigen in juridische geschillen. Voor persoonsgegevens waarvoor geen toestemming is vereist, zoals uit 

openbare bronnen, bewaren we de persoonsgegevens zolang dat wettelijk is toegestaan. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Wij bieden iedereen de gelegenheid om persoonsgegevens of interesseprofielen in te zien, te corrigeren of te 

verwijderen. Dit kan je zelf doen via de persoonlijke instellingen van je account. Ook kan je ons vragen of we 

persoonsgegevens van je hebben vastgelegd en zo ja, welke. Je moet via identificatie kunnen aantonen dat het 

jouw gegevens betreft voordat we je hier inzage in verlenen. Je hebt het recht om je eventuele toestemming in te 

trekken of bezwaar te maken tegen ons gebruik van je persoonsgegevens. Eveneens heb je het recht op het 

overdragen van je gegevens. Je kan ons vragen je persoonsgegevens in een bestand naar je toe te sturen of te 

sturen naar een andere, door jou aangewezen organisatie. Vragen of klachten over je persoonsgegevens, een 

verzoek tot inzage of verwijdering van je persoonsgegevens of voor het overdragen van je gegevens kun je mailen 

naar persoonsgegevens@mediacontent.nu. Wij geven binnen een periode van maximaal 4 weken antwoord op je 

verzoek. Een eventuele klacht kan je indienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens. 
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Cookies  

We gebruiken Google Analytics, de webanalyse-service van Google Inc. (Google), in de website mediacontent.nu. 

Google Analytics gebruikt cookies (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) voor het analyseren van 

de website op het gebruik door bezoekers. De informatie die we via cookies registreren, bestaat uit onder andere 

uit geanonimiseerde IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Tevens monitoren we via welke 

pagina bezoekers de website voor het eerst bezoeken en via welke pagina ze de website verlaten. Alle informatie 

wordt anoniem bijgehouden en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie of diensten van Google. 

Hiervoor is de functie ‘Gegevens delen’ gedeactiveerd. De data die door cookies wordt verzameld, gebruiken we 

om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe 

vaak bezoekers terugkomen en om te zien welke pagina’s als interessant worden beoordeeld. Google mag deze 

informatie alleen aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Door gebruik van onze 

websites geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google zoals hier omschreven. Je kan 

voor het gebruik van cookies toestemming geven of weigeren in de instellingen van je browser. 

 

Alphen aan den Rijn, september 2022 

 

René Frederick 

 

mediacontent.nu 

[een handelsnaam van René Frederick Projectmanagement BV] 

 


