Privacy- en Cookiebeleid
Per 25 mei 2018 is de nieuwe privacyregelgeving, de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) in gegaan. Met dit privacy- en cookiebeleid willen we u
duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens.

Persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening als Multichannel Publishing organisatie verwerkt Nedhorse
BV persoonsgegevens. Wij verkrijgen deze gegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Denk daarbij o.a. aan gegevens die u ons verstrekt bij
het aangaan van een abonnement op één van onze tijdschriften of informatie die wij verzamelen
bij uw gebruik van onze (mobiele) websites, apps, webwinkels en andere diensten, zoals online
promoties, evenementen en acties, prijsvragen en loyaltyprogramma’s.
Wij gebruiken enkel de gegevens die in het belang zijn om onze dienstverlening aan u zo goed
mogelijk te kunnen verzorgen of die wij verplicht zijn te registreren.
U bent niet verplicht uw persoonsgegevens bekend te maken op het moment dat u bij ons een
product of dienst afneemt. U hebt te allen tijde zelf de keuze of u uw persoonsgegevens wilt
invoeren of niet. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze producten en
diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:



Voor- en achternaam
Adresgegevens




Telefoonnummer
E-mailadres




Geboortedatum*
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders
of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@fira.nl, dan
zullen wij deze informatie verwijderen.

Gegevens verzamelen
Nedhorse BV verwerkt uw persoonsgegevens met als doel u te kunnen bellen of mailen indien dit
nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
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 account op een (mobiele) website of in een app: hierbij worden
de persoonsgegevens verwerkt die u zelf bij de aanmaak van de account aan ons



verstrekt/waar u ons toegang toe hebt gegeven (bij gebruik van een social login); zoals
uw e-mailadres 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 toe op de wijze waarop wij al deze
gegevens behandelen.

Doelen
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;
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.
Uw gegevens kunnen 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 van Cendris).
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.
Nedhorse BV kan uw persoonsgegevens uitwisselen met groepsmaatschappijen. Daaronder
worden alle dochtermaatschappijen van Nedhorse BV begrepen.
Alleen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, kunnen wij u via e-mail informatie en
aanbiedingen van derden toesturen over hun producten en diensten. Dergelijke informatie en
aanbiedingen zullen altijd worden verstuurd vanuit FIRA.
In speciale gevallen kunnen wij, zonder uw toestemming daartoe, persoonsgegevens aan derden
ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van
autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te
sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze diensten te
garanderen.
Ook kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van
ons aan u op uw verzoek producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) uw
persoonsgegevens alleen zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting.
Deze bewerkers zijn niet gerechtigd deze gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken.
Tot slot kunnen we bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal
gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaalde
advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kunt u niet worden geïdentificeerd.
Nedhorse BV zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Nedhorse BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van
onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Nedhorse BV gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen
inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan

deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij
gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden
voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser
verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar administratie@fira.tv. Om er zeker van te
zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs
bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en
Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Nedhorse BV
zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Nedhorse BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via
finance@fira.tv.

Disclaimer
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en
de daarin opgenomen gegevens, kan Nedhorse BV niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Nedhorse BV aanvaardt dan
ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die
voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de
(on)bereikbaarheid van de site.
Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn
die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of
Nedhorse BV. Nedhorse BV kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor
de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk
voortvloeit uit de betreffende uitingen.
Nedhorse BV kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel
waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten
worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete)
garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of
anderszins.
Nedhorse BV garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site,
noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van ruitershopdiscounter dergelijke
producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd
aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik
van via deze site verkregen informatie.
De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Nedhorse BV behoudt
zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige
kennisgeving door te voeren.

Links naar andere websites
Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Nedhorse BV is niet aansprakelijk
voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw
(persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en
algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Copyright
Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot FIRA en het logo van FIRA.tv, waaronder
in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Nedhorse BV
De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin
opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend
bij Nedhorse BV en/of haar licentiegevers. De inhoud van deze website mag alleen worden
gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nedhorse
BV is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan,
door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve
voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.
Indien en voor zover de inhoud van deze website bestaat uit bijdragen van gebruikers, rusten de
rechten daarop bij deze gebruikers (tenzij in de gebruikersvoorwaarden van deze website afstand
is gedaan van deze rechten en/of deze rechten zijn overgedragen aan Nedhorse BV.
Nedhorse BV heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan
wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van
Nedhorse BV, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.
Nedhorse BV heeft tevens het recht om – tenzij anders overeengekomen met de auteur –
ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en
beeldmateriaal.

