PRIVACY STATEMENT RVB MEDIA MILSBEEK
RvB Media, gevestigd aan de Kerstenberg 5 in Milsbeek, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Websites van RvB Media waarop dit
Privacy Statement van toepassing is:
www.rvbmedia.nl www.topic-magazine.nl en www.beleefbergendal.nl

Contactgegevens
RVB MEDIA
Kerstenberg 5
6596 CE Milsbeek
Tel: 0485-515667
Contactpersoon
Remi van Bergen is de contactpersoon van de eenmanszaak van RvB Media.
Hij is te bereiken via info@rvbmedia.nl of via 0485-515667
Van wie verwerken wij persoonsgevens?
RvB Media verwerkt je persoonsgegevens indien je een zakenrelatie van het bedrijf bent, je goederen
of diensten aan RvB Media levert, je een offerte of nieuwsbriefabonnement hebt aangevraagd bij
RvB Media of indien je op andere wijze contact hebt gezocht met RvB Media. Abonnees van de
bedrijfspagina’s van RvB Media op de social mediaplatformen van LinkedIn, Facebook, YouTube,
Google+, Twitter en Istagram beschouwen wij als zakenrelaties evenals connecties die via LinkedIn
verbonden zijn aan RvB Media/Remi van Bergen.
Persoonsgegevens die wij verwerken
RvB Media verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat
je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Bedrijfsnaam
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer (niet bij iedere relatie)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij
raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je
er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over
een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rvbmedia.nl, dan verwijderen wij deze
informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
RvB Media verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het in behandeling nemen van informatieverzoeken, offerte-aanvragen en opdrachten.
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– Om je te informeren middels nieuwsbrieven en/of andere gegevensdragers of media over actuele
ontwikkelingen bij RvB Media
– RvB Media verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens
die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Bewaartermijn
RvB Media bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de
volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Klanten > Bewaartermijn > 5 Jaar
Dit in verband met de bewaarplicht met betrekking tot de belastingaangifte.
Leads > Bewaartermijn > 3 Jaar
Dit in verband met sales-gerelateerde activiteiten.
Leveranciers > Bewaartermijn > 5 Jaar
Dit in verband met de bewaarplicht met betrekking tot de belastingaangifte.
Delen van persoonsgegevens met derden
RvB Media verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook 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 RvB Media en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons 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.
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je
andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar
info@rvbmedia.nl
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
RvB Media neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact op met Remi van Bergen via info@rvbmedia.nl of bel 0485515667.

Opgemaakt te Milsbeek, mei 2018

