
 

 

 
 

Privacybeleid  

Dit privacybeleid is bedoeld om u inzicht te geven in de gegevens die we verzamelen, 
waarom we deze gegevens verzamelen en hoe u deze gegevens kunt updaten, beheren en 
verwijderen.  

Inleiding  

Wanneer u gebruikmaakt van de diensten Microphone Media, vertrouwt u ons uw gegevens 
toe. We willen dat vertrouwen niet schaden. Dit begint bij het verschaffen van inzicht in ons 
privacybeleid. Microphone Media neemt uw privacy serieus en zal informatie over u (de be-
trokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. We raden u aan dit Privacybeleid 
aandachtig door te lezen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met info@micro-
phonemedia.nl.  

Wie is Microphone Media?  

Microphone Media is de v.o.f. Microphone Media, gevestigd en kantoorhoudende te Plan-
tage Middenlaan 62, 1018 DH te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de 
Kamer van Koophandel onder het nummer 70964807 is verantwoordelijk voor de verwer-
king van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Dit maakt Micro-
phone Media de verwerkingsverantwoordelijke.  

In dit Privacybeleid leggen wij je uit...  

• Welke persoonsgegevens wij verwerken   
• Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken  
• Hoe lang we persoonsgegevens bewaren  
• Delen van persoonsgegevens met derden  
• Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken  
• Hoe u uw gegevens kan inzien, aanpassen of verwijderen  
• Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen  

Dit beleid beschrijft de gegevens die wij verzamelen, hoe deze gebruikt en gedeeld worden 
en uw keuzes met betrekking tot deze gegevens. Het is raadzaam om dit privacybeleid te 
lezen waarin de belangrijkste punten uit ons privacybeleid worden beschreven (waaronder 
welke gegevens we verzamelen, wanneer we dat doen en hoe we deze gegevens gebrui-
ken).  

Persoonsgegevens die wij verwerken  



 

 

Microphone Media verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze dien-
sten en/ of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht 
van de persoonsgegevens die wij verwerken:  

• Voor- en achternaam  
• Telefoonnummer  

 

• E-mailadres  

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens 
verwerken 

Microphone Media verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:  

• Het afhandelen van uw betaling 
• Verzenden van onze nieuwsbrief of andere e-mails voor marketingdoeleinden  
• Marktonderzoek en -analyse uitvoeren om onze producten en diensten te verbeteren 

en aan te passen  
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te 

kunnen voeren 
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten  
• Om diensten digitaal naar u te verzenden  
• Om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de adver-

tenties bij zoekresultaatpagina’s zijn  
• Microphone Media verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe ver-

plicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze administratie  

Geautomatiseerde besluitvorming  

Microphone Media neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over 
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten 
die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens 
(bijvoorbeeld een medewerker van Microphone Media) tussen zit.  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren  

Microphone Media bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de 
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Sommige gegevens worden 
bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is zoals bij-
voorbeeld administratie en facturen voor de omzetbelasting. In dat geval worden uw gege-
vens zeven jaar bewaard. Is de bewaartermijn van persoonsgegevens verstreken of zijn de 



 

 

gegevens niet meer noodzakelijk voor het doel, dan zullen de gegevens worden vernietigd. 
De gegevens zullen dan niet langer meer bestaan of niet langer meer bestaan in een bruik-
bare vorm.  

Delen van persoonsgegevens met derden  

Microphone Media verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrek-
ken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen 
aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, 
sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging 
en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Microphone Media blijft verantwoordelijk voor deze 
verwerkingen.  

 

Wat zijn uw rechten?  

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een 
aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en verwerking hiervan. Zo heeft u het recht 
om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het 
recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar 
te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Microphone Media en heeft 
u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.  

Inzage persoonsgegevens  

Als u de persoonsgegevens die bij Microphone Media over u zijn vastgelegd wilt inzien, 
kunt u een verzoek tot inzage doen.  

Corrigeren persoonsgegevens  

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanlei-
ding van een inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Microphone Media. U kunt 
verzoeken dat Microphone Media uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of af-
schermt.  

Gegevensoverdracht  

U heeft het recht uw persoonsgegevens van Microphone Media te verkrijgen. Microphone 
Media zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige 
wijze in andere gangbare digitale systemen te openen en in te zien valt. Op deze manier 
kunt u deze gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.  



 

 

Toestemming intrekken  

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestem-
ming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen 
gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het 
kan zijn dat Microphone Media u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.  

Verzoek persoonsgegevens  

U kunt bij Microphone Media een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u 
beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te 
sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwer-
king van uw persoonsgegevens sturen naar info@microphonemedia.nl. Om er zeker van te 
zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteits-
bewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine reada-
ble zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservi-
cenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, 
maar binnen vier weken, op uw verzoek. Indien Microphone Media uw verzoek afwijst zullen 
wij in ons antwoord aangeven  

 

waarom het verzoek wordt afgewezen. Microphone Media wil u	er tevens op wijzen dat u de 
mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-o 
ns  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen  

Microphone Media 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@mi-
crophonemedia.nl. 

Kan dit Privacybeleid worden gewijzigd?  

Microphone Media is continu bezig om door te ontwikkelen. Het Privacybeleid kan om deze 
reden worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom om dit Privacybeleid regelmatig na te le-
zen op eventuele wijzigingen.  



 

 

Waar kunt u terecht met vragen of klachten?  

Postadres en vestigingsadres: Plantage Middenlaan 62, 1018 DH te Amsterdam  

Mocht u vragen hebben over ons Privacybeleid en de wijze waarop Microphone Media uw 
gegevens gebruikt, of een verzoek willen indienen voor gegevensoverdracht, neem dan 
contact met ons op via ons zakelijk nummer: 020 – 244 0868 of stuur ons een email naar 
info@microphonemedia.nl. 


