Privacy Statement City en citynieuws.nl

City vindt uw privacy belangrijk. In dit privacy statement informeren wij u over de wijze waarop wij,
als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (‘WBP’) met uw
persoonsgegevens omgaan. City houdt zich daarbij aan de eisen die de WBP, de
Telecommunicatiewet en AVG wet- en regelgeving stelt.
CITY is gevestigd aan de Donauweg 10, 1043 AJ te Amsterdam en is een activiteit van Trusted Media
Publishers BV (TMP); KvK nummer 66959713.
Informatie over de Wet bescherming persoonsgegevens en over privacy kunt u vinden op de website
van de Autoriteit Persoonsgegevens, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van de lezers van
City en de bezoekers en gebruikers van de website www.citynieuws.nl (hierna: ‘de Website’) die door
TMP in opdracht van H.A.H. Retail Uitgeverij BV wordt beheerd.
CITY verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:











City maakt gebruik van cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de
(mobiele) website en uw gebruikersgemak. Hiermee kan CITY de werking en beveiliging van
de website optimaliseren.
City gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies, die geen inbreuk maken
op uw privacy.
City zal nooit commercieel misbruik maken van de door passief of actief verstrekte gegevens.
City verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken/gebruiken
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze afspraken met u of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting. Zoals bijvoorbeeld voor de afhandeling van aangevraagde of
verkregen informatie & het onderhouden van contacten met u en de afwikkeling van de
puzzel-prijswinnaars.
De persoonsgegevens die achtergelaten zijn door deelnemers/bezoekers worden na 30
dagen automatisch gewist uit de systemen die City gebruikt om haar dienstverlening te
kunnen uitvoeren.
Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en tegen misbruik door derden heeft
CITY zorgvuldige en passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen
genomen. Met (ict)-bedrijven waarmee City samenwerkt, hebben we een
bewerkersovereenkomst gesloten.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt
uw verzoek daartoe mailen naar info@trustedmedia.nl

Contact
Als u vragen hebt over dit privacy statement of als u uw gegevens wilt inzien, laten corrigeren of
verwijderen, dan kunt u contact opnemen met CITY per e-mail: info@trustedmedia.nl of per post:
CITY, Donauweg 10, 1043 AJ te Amsterdam.
Wijzigingen Privacy Statement
CITY behoudt zich het recht voor om de algemene voorden en het privacy statement te wijzigen. Wij
adviseren u daarom dit privacy statement regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen. Eventuele
wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van CITY en treden in werking 30 dagen na de
bekendmaking.
Dit privacy statement is laatst gewijzigd: 15 juni 2018

