Privacyverklaring Zuiver Group BV

Laatste update: 13-07-2022

Deze privacyverklaring is van toepassing op Zuiver Group BV te Rotterdam en haar
dochterondernemingen Zuiver Media BV, Modern Minds BV en Wind Mee online marketing BV
(hierna te noemen ZUIVER).
Via onze websites zuivergroup.nl, werkenbijzuivergroup.nl, zuivermedia.nl, modernminds.nl en
windmeeonline.nl worden privacygevoelige gegevens, ofwel persoonsgegevens, verwerkt. Door
gebruik te maken van deze websites gaat u akkoord met het gebruik van uw informatie zoals
beschreven in deze privacyverklaring.
ZUIVER, gevestigd aan de Fairoaksbaan 204, 3045 AS in Rotterdam, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.
U kunt ons bereiken via:
T: 010-309 77 00
E: Info@zuivergroup.nl
ZUIVER volstaat het recht om de privacyverklaring aan te vullen of te wijzigen. Wilt u op de hoogte
blijven van de gegevens die we verzamelen, dan raden we u aan deze privacyverklaring periodiek te
raadplegen. Uiteraard staan wij u graag te woord bij vragen omtrent ons privacy beleid of over de
gegevens die wij van u verzamelen. Dit kan via bovenstaande contactgegevens.
Dienstverlening en verwerkersrol
Onze agencies leveren diensten op het gebied van media-advies, technologie, creativiteit en data.
Deze dienstverlening kan inhouden dat wij in opdracht van u als adverteerder persoonsgegevens
verwerken. Wij hebben daarbij de rol als verwerker, wat inhoudt dat wij in opdracht van de
verwerkersverantwoordelijke de (persoons)gegevens verwerken. De verzamelde persoonsgegevens
gebruiken wij nimmer voor eigen doeleinden of voor doeleinden van derden en uitsluitend om deze
te verwerken in opdracht van de verwerkersverantwoordelijke. De verantwoordelijkheid voor het
informeren van de betrokkene over de (persoons)gegevens die verwerkt worden, ligt bij de
verwerkersverantwoordelijke zelf.
Verzameling en gebruik van informatie
Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u (via onze websites) contact met ons opneemt en
tijdens activiteiten, transacties en de uitwisseling van informatie in verband met onze websites. Het
gaat hier om informatie als (maar beperkt zich niet tot) naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer,
functie en e-mailadres. Met het verstrekken van de persoonsgegevens kunnen wij u een optimale
dienstverlening bieden maar u bent niet verplicht om ons deze gegevens te verstrekken.
Op onze websites maken we gebruik van verschillende formulieren zoals contactformulier,
inschrijven nieuwsbrief, briefingsformulier, sollicitatieformulier en enquêteformulier. De informatie
die u verstrekt via deze formulieren hebben als doel om uw verzoek te beheren, in behandeling te
nemen en communicatie rondom uw verzoek mogelijk te maken. We kunnen uw persoonlijke
gegevens ook gebruiken voor eigen marketing- en salesdoeleinden en u informeren over
dienstverlening waarvan wij denken dat het relevant voor u is.
Nieuwsbrief
Door middel van onze nieuwsbrief kunnen we u periodiek op de hoogte houden over onze producten
en/of diensten. We sturen deze nieuwsbrieven naar het (zakelijke) e-mailadres dat bij ons bekend is.
Om de kwaliteit van onze nieuwsbrieven te verbeteren houdt onze nieuwsbrief-software bij of u de
nieuwsbrief heeft geopend en of u doorklikt naar de website. Iedere nieuwsbrief bevat een link
waarmee u zich kunt afmelden.
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Inzicht
Op onze website zuivergroup.nl bieden wij de mogelijkheid u in te schrijven om als panellid deel te
nemen aan onze dienst kwalitatief marktonderzoek. We gebruiken uw gegevens alleen voor de
deelname aan deze polls. De uitkomsten van de polls verwerken we anoniem.
Werving en selectie
Op onze website werkenbijzuivergroup.nl bieden wij vacatures aan. U heeft de mogelijkheid om via
de website te solliciteren op een functie of ons een open sollicitatie te sturen.
Wanneer het sollicitatieformulier wordt ingevuld vragen wij persoonsgegevens om zo een compleet
beeld te krijgen van de competenties, werk- en studiehistorie en om contact op te nemen voor een
eventueel sollicitatiegesprek. Wij vragen de onderstaande gegevens:
•
•
•
•

Voor- en achternaam
Telefoonnummer en e-mailadres
Persoonlijke motivatie
CV met studie- en arbeidsverleden

Ook is het mogelijk dat wij uw social pagina’s zoals Instagram, Facebook, LinkedIn en Twitter
raadplegen, om een indruk te krijgen van u als sollicitant.
Met het indienen van een sollicitatie gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens verwerken om de
sollicitatie te beoordelen, contact met u op te nemen en indien we een arbeidscontract met u
aangaan de gegevens bewaren in het personeelsdossier.
Bijzondere/gevoelige persoonsgegevens
Onze websites en/of diensten hebben 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 online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens
over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij
zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan
contact met ons op via info@zuivergroup.nl dan verwijderen wij deze informatie.
Wij verzamelen geen gevoelige informatie van bezoekers zoals religie, afkomst, seksuele geaardheid
en gezondheid.
CRM
ZUIVER maakt gebruik van één CRM-systeem. In dit CRM-systeem kunnen uw persoonsgegevens en
bedrijfsgegevens inzichtelijk zijn voor de medewerkers binnen ZUIVER. Toegang tot deze gegevens
wordt alleen verstrekt aan de medewerkers waar vanuit hun functie deze informatie noodzakelijk
wordt geacht. De betreffende medewerkers binnen ZUIVER gaan zorgvuldig om met de
(persoons)gegevens en zijn verplicht tot geheimhouding.
Hoe lang we uw gegevens bewaren
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de
gegevens worden verzameld.
Delen van persoonsgegevens met derden
ZUIVER verstrekt uitsluitend gegevens aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij verkopen, delen of
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verstrekken uw persoonlijke gegevens niet aan derden voor marketing-en sales doeleinden. Wij
kunnen gegevens over de bezoekers van deze website en hun ervaringen in geaggregeerde vorm
opslaan voor statistische en analytische doeleinden.
Service providers
Wij kunnen (persoons)gegevens delen met operationele dienstverleners die door ons worden
ingeschakeld om in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met u onze dienstverlening te
kunnen uitvoeren. Dit zijn partijen zoals: hostingleveranciers, online platforms die noodzakelijk zijn
voor de levering van onze diensten, SaaS-partners en eventuele door ons ingeschakelde adviseurs en
consultants. Deze doorgifte van informatie kan inhouden dat gegevens worden gedeeld naar landen
of regio's zonder gegevensbeschermingsregels zoals vergelijkbaar in ons woongebied.
Trackingpixels, Cookies en logs
Op onze sites wordt gebruik gemaakt van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is
een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen in de browser
van uw computer, tablet of smartphone.
Wij of onze serviceproviders plaatsen cookies of pixels op onze websites, met als doel een goede
navigatie op de websites mogelijk te maken en om ervoor te zorgen dat de websites goed worden
beheerd. Ook analyseren wij uw klikgedrag op de websites om daarmee de websites te verbeteren
en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. Om het zakelijk gebruik
van onze websites te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen
en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet
opgeslagen. Daarnaast maken we maximaal 1 maand per jaar verdeeld over korte perioden gebruik
van Hotjar om de usibility van onze websites te verbeteren. Met behulp van Google Analytics slaan
wij gegevens in geaggregeerde vorm op over onze websitebezoekers en hun ervaringen.
Hieronder volgt een volledig overzicht van de cookies en tracking technologieën waarvan gebruik
wordt gemaakt op onze websites:

Noodzakelijk cookies
Naam
CookieConsent

Domein
eigen domein

Doel
Bijhouden van de cookie
status voor consent.

Type
HTTP

Vervaldatum
1 jaar

Statistische cookies
Naam
_ga

Domein
eigen domein
google.com

_gid

eigen domein
google.com

Doel
Registreert een unieke ID die
wordt gebruikt om statistische
gegevens te genereren over hoe
de bezoeker de website gebruikt.
Registreert een unieke ID die
wordt gebruikt om statistische
gegevens te genereren over hoe
de bezoeker de website gebruikt.

Type
HTTP

Vervaldatum
2 jaar

HTTP

1 dag
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FPID

eigen domein
google.com

AEC

google.com

_hj* [4x]

eigen domein
vars.hotjar.com

De waarde die is opgeslagen in
FPID wordt gebruikt voor het
instellen van de Client-ID in het
verzoek aan de servers van Google
Zorg ervoor dat verzoeken binnen
een browsersessie door de
gebruiker worden gedaan en niet
door andere sites
Diverse cookies om
schermopnames te maken van
hoe een gebruiker zich op de
website gedraagd

HTTP

2 jaar

HTTP

6 maanden

HTTP

1 jaar

Doel
Registreert een unieke ID die het
apparaat van een terugkerende
gebruiker identificeert. De ID
wordt gebruikt voor gerichte
advertenties.
Cross-domain linker-cookie
gehasht van de FPID-cookie.
Wordt gebruikt om informatie
over de gebruiker en hun
activiteit op de website te
verzamelen voor analyse en
rapportage.

Type
HTTP

Vervaldatum
6 maanden

HTTP

20 uren

HTTP

90 dagen

Marketing cookies
Naam
NID

Domein
google.com

FPLC

eigen domein
google.com
eigen domein
google.com

FPAU

Tijdens uw eerste bezoek aan onze website(s) hebben wij u geïnformeerd over deze cookies en
hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt te allen tijde uw toestemming
voor het plaatsen van cookies intrekken door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat bij uw volgende bezoek. Let op dat sommige onderdelen van onze website bij
het uitschakelen van cookies mogelijk niet goed meer werken. Daarnaast kunt u alle informatie die
eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Naast het plaatsen van cookies verzamelen deze websites internetloginformatie zoals
internetbrowser en apparaat type, IP-adres en locatiegegevens.
Websites van derden
Onze websites kunnen links bevatten waarmee u de website verlaat en op websites van derde
partijen terecht komt. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door
middel van links met onze sites zijn verbonden. ZUIVER heeft geen zeggenschap over de website van
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derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden
een ander privacy beleid van toepassing is. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites
van derden te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. ZUIVER accepteert geen enkele
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
ZUIVER 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 het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact op via info@zuivergroup.nl.
Inzage in en wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens
U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien, te laten corrigeren en
te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uitleg te krijgen over de manier waarop we de
persoonsgegevens verwerken en uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar
te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens
die wij van u in bezit hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde
organisatie, te sturen.
Om misbruik te voorkomen vragen wij om u daarbij adequaat te identificeren. ZUIVER zal haar
volledige medewerking verlenen voor het uitoefenen van uw wettelijke rechten.
Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage, bezwaar en wijzigingen of het
verwijderen van uw persoonsgegevens kunt u altijd contact met ons opnemen via
info@zuivergroup.nl of T: 010- 309 77 00.
Autoriteit persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
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