Privacyverklaring
Zoals gedefinieerd in de basisregelgeving van de EU inzake gegevensbescherming is Media
Evolution B.V. verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit privacy
beleid is van toepassing op alle uitgegeven platformen en verdere diensten van Media
Evolution B.V.

Contactgegevens
Media Evolution B.V.
Weegschaalstraat 3
5632CW Eindhoven
Voor vragen kunt u per e-mail contact opnemen via klantenservice@mediaevolution.nl

Verwerking van gegevens
We ontvangen en bewaren gegevens over u, zoals:
We verzamelen de gegevens die u aan ons verstrekt, waaronder:
•

Uw naam, e-mailadres, adres en/of postcode, betaalmiddelen
(bankrekeningnummer) en telefoonnummer.

•

Gegevens worden verzameld wanneer u een account aanmaakt,
accountswijzigingen doorvoert, een lidmaatschap afsluit en de
klantenservice benadert.

•

Gegevens die u naar ons toe communiceert.

Delen van gegevens met derden
•

•

•

•

Promotionele aanbiedingen: we kunnen gezamenlijke promoties of giveaways
aanbieden waaraan u alleen kunt deelnemen als wij uw gegevens met derden delen.
Bij dergelijke promoties kunnen wij uw naam en andere gegevens delen zodat de
promotionele aanbieding kan worden uitgevoerd. Deze derden zijn verantwoordelijk
voor hun eigen privacy praktijken.
Bescherming van Media Evolution en anderen: Media Evolution en haar content
creators kunnen uw persoonsgegevens en andere gegevens delen met derden of
anderszins gebruiken als wij of zij redelijkerwijs van mening zijn dat het delen met
derden nodig is om (a) toepasselijke wetten, voorschriften, juridische procedures of
verzoeken van overheden na te leven, (b) naleving van toepasselijke
gebruiksvoorwaarden te handhaven, waaronder onderzoek naar potentiele
overtredingen hiervan, (c) illegale of vermeende illegale activiteiten (waaronder
betalingsfraude) alsmede technische of beveiligingsproblemen te detecteren, te
voorkomen of anderszins aan te pakken of (d) schending van rechten, eigendom of
veiligheid van Media Evolution B.V., gebruikers of het publiek te voorkomen, zoals
wettelijk vereist is of is toegestaan.
Fusies en overnames: in verband met reorganisaties, herstructureringen, fusies,
verkopen of andere overdrachten van bedrijfsmiddelen dragen we gegevens over,
waaronder persoonsgegevens, op voorwaarde dat de ontvangende partij ermee
instemt om uw persoonsgegevens te respecteren op wijze die aansluit bij onze
Privacybeleid.
Media Evolution B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden.

Cookies
De uitgegeven platformen van Media Evolution B.V. gebruiken geen cookies.
Op de website van mediaevolution.nl worden geen cookies gebruikt.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
We nemen redelijke administratieve, logische, fysieke en bestuursmaatregelen om uw
persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en ongeautoriseerde toegang,
gebruik en wijzigingen. Deze maatregelen zijn bedoeld om een beschermingsniveau te
bieden dat past bij de risico’s rond de verwerking van uw persoonsgegevens.

Minderjarigen
U moet minimaal zestien jaar zijn om te abonneren op een Media Evolution-service.
Personen onder de zestien jaar moeten toestemming hebben verkregen van ouders of
voogd. Media Evolution stimuleert ouders en voogden om een actieve rol te spelen bij de
onlineactiviteiten van hun kinderen. Media Evolution verzamelt niet doelbewust
persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming daartoe van een ouder of voogd.
Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens van

minderjarigen hebben verzameld, verzoeken wij u om contact op te nemen met ons, om
gepaste maatregelen te kunnen nemen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om toegang tot uw persoonlijke gegevens te verkrijgen of onjuiste
persoonlijke gegevens waarover wij beschikken, te corrigeren of bij te werken.
U kunt uw gegevens wijzigen bij ‘Accountinstellingen’ en ‘Persoonlijke instellingen’
Verder heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken, bezwaar te maken en een klacht in te dienen tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door Media Evolution B.V.,
U kunt uw verzoek digitaal (klantenservice@mediaevolution.nl) of schriftelijk indienen.

Social media en links naar andere websites
Op de platformen zijn knoppen op opgenomen om creators te kunnen volgen op social
media. De diverse social media bedrijven kunnen cookies gebruiken. Wij hebben daar geen
invloed op en verwijzen u naar de privacy verklaringen van de betreffende social media
organisaties om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen.
Op de platformen worden mogelijks ook links opgenomen naar websites van derden.
Hoewel deze websites met zorg worden uitgekozen, draagt Media Evolution B.V. geen
verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)
gegevens omgaan.

Bewaartermijn
Media Evolution B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan voor de verwezenlijking
van de doeleinden nodig is waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Wijziging privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door de Media Evolution B.V. te allen tijde gewijzigd worden,
zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze
op de website van de Media Evolution B.V. gepubliceerd zijn. Wij raden u aan deze
privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

