GEBRUIKSVOORWAARDEN THE VOICE KIDS – SEIZOEN 6 – APP
(2017)
Deze gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder
gebruik kan worden gemaakt van de mobiele applicatie van The Voice Kids – seizoen 6 - App ("App")
van RTL Nederland BV (“RTL”) en Talpa Media B.V. (“Talpa”).
Voor vragen over de App of deze Gebruiksvoorwaarden kun je contact opnemen via
dataproducts@rtl.nl of gebruiksvoorwaarden@talpa.tv.
1

Toepasselijkheid

1.1

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de App.

1.2

Door het gebruik van de App (waaronder mede wordt verstaan het downloaden en de
installatie daarvan), aanvaard je als gebruiker van de App ("Gebruiker") deze
Gebruiksvoorwaarden, het privacy-en cookiestatement van RTL en de Privacy Policy en
Cookie Policy van Talpa.

1.3

Deze Gebruiksvoorwaarden, het privacy-en cookiestatement van RTL en de Privacy Policy
en Cookie Policy van Talpa zijn te raadplegen in de App en verder na te lezen, te
downloaden en te printen via de website http://www.thevoicekids.nl/.

1.4

Indien de App gebruik maakt van diensten van derden, zijn tevens de algemene
voorwaarden, het privacy- en cookiebeleid van de betreffende derden van toepassing. Bij
tegenstrijdigheid prevaleren deze Gebruiksvoorwaarden, het privacy-en cookiestatement
van RTL en de Privacy Policy en Cookie Policy van Talpa.

1.5

Als via de App kan worden deelgenomen aan (promotionele) acties, kunnen aanvullende
voorwaarden van toepassing zijn. Voor zover deze aanvullende voorwaarden in strijd zijn
met deze Gebruiksvoorwaarden, prevaleren de laatste.

1.6

Talpa en RTL kunnen deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd aanpassen.

2

Licentie

2.1

Talpa en RTL verlenen aan de Gebruiker een niet-exclusieve, niet-sublicentieerbaar en
niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de App. Het is de Gebruiker niet
toegestaan om de App te gebruiken voor commerciële doeleinden.

2.2

De Gebruiker mag de App niet aan derden ter beschikking stellen, verkopen, verhuren,
decompileren, onderwerpen aan reverse engineering of aanpassen zonder voorafgaande
toestemming van Talpa en RTL. Evenmin mag de Gebruiker technische voorzieningen die
bedoeld zijn om de App te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

2.3

Talpa en RTL hebben te allen tijde het recht om de App aan te passen, gegevens te
wijzigen of verwijderen, de Gebruiker het gebruik van de App te ontzeggen door de
licentie te beëindigen, het gebruik van de App te beperken of de toegang tot de App

geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen. Talpa en RTL zullen de Gebruiker
hierover op een hun passende wijze informeren.
3

Gebruik van de App

3.1

Het gebruik van de App is voor eigen rekening en risico.

3.2

Indien de Gebruiker jonger is dan 16 jaar dient hij voor het gebruik van de App de
toestemming van zijn ouder of zijn wettelijke vertegenwoordiger te hebben. Door deze
Gebruiksvoorwaarden te accepteren, garandeer je dat je 16 jaar of ouder bent of
toestemming hebt van je ouders of wettelijke vertegenwoordiger.

3.3

Nadat de Gebruiker de App heeft gedownload, dient de Gebruiker zich te registreren via
de App. Op de verwerking van persoonsgegevens via de App is het privacy-en
cookiestatement van RTL en de Privacy Policy en Cookie Policy van Talpa van toepassing.
Alleen volledig en naar waarheid ingevulde registraties worden in behandeling genomen.
Bij eventuele wijzigingen van gegevens dient de Gebruiker Talpa en RTL onmiddellijk via
dataproducts@rtl.nl of gebruiksvoorwaarden@talpa.tv mailto:op de hoogte te stellen.

3.4

Om van de App gebruik te kunnen maken, dient de Gebruiker zelf op eigen kosten zorg te
dragen voor de daarvoor noodzakelijke apparatuur, systeemprogrammatuur en
(internet)verbinding.

3.5

Indien de Gebruiker via de App informatie, gegevens, afbeeldingen, video- en
geluidsfragmenten en andere content aan kan leveren ("Bijdrage"), zal de Bijdrage in
geen geval een illegale of aanstootgevende (waaronder seksistische, pornografische,
racistische en discriminerende) inhoud hebben of (anderszins) inbreuk maken op de
persoonlijke levenssfeer van derden. In dat geval garandeert de Gebruiker dat de Bijdrage
via de App geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden en
vrijwaart Talpa en RTL voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het
plaatsen van een Bijdrage via de App.

3.6

Door het insturen van een Bijdrage door de Gebruiker via de App worden de intellectuele
eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten daarop - voor zover deze bij de Gebruiker
berusten - overgedragen aan Talpa en RTL, zonder dat Talpa en RTL daarvoor een
vergoeding aan de Gebruiker verschuldigd is. Voor zover voor deze overdracht nog een
nadere akte is vereist, zal de Gebruiker daartoe op eerste verzoek van Talpa en RTL alle
medewerking verlenen. Voor zover de overdracht van intellectuele eigendomsrechten
en/of vergelijkbare rechten op de Bijdrage van de Gebruiker niet mogelijk is, verstrekt de
Gebruiker hierbij aan Talpa en RTL een exclusieve, eeuwigdurende, sublicentieerbare en
overdraagbare licentie voor het gebruik van de Bijdrage. De Gebruiker doet hierbij jegens
Talpa en RTL afstand van alle eventuele aan hem toekomende persoonlijkheidsrechten, in
de mate waarin de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. Door het
overdragen, dan wel het in licentie geven van de Bijdrage van de Gebruiker, zijn Talpa en
RTL bevoegd de Bijdrage onbeperkt te gebruiken en te (laten) exploiteren via welke
media en in welke vorm dan ook, waaronder via televisieprogramma's en websites.

4

Intellectuele eigendomsrechten

4.1

Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de (inhoud van de)
App, waaronder de onderliggende software, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten,
berusten uitsluitend en exclusief bij Talpa en RTL, dan wel hun licentiegevers.

4.2

De Gebruiker zal de naam en reputatie van Talpa en RTL te allen tijde in acht nemen en er
voor zorgdragen dat haar gebruik van de App op generlei wijze schade toebrengt aan de
rechten en/of de reputatie van Talpa en RTL.

5

Aansprakelijkheid

5.1

De App is met de grootste zorg samengesteld. Talpa en RTL kunnen echter niet
garanderen dat de App altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal
zijn of zal werken en dat de verschafte informatie volledig, juist of up-to-date is. Talpa en
RTL houden zich het recht voor de App (onaangekondigd) tijdelijk of permanent te staken,
zonder dat de Gebruiker daar enige rechten uit kan ontlenen.

5.2

Talpa en RTL zijn niet aansprakelijk voor (de juistheid van) informatie, Bijdragen en
andere materialen of uitingen die Gebruikers of derden via de App plaatsen of
verschaffen. Talpa en RTL behouden zich het recht voor om (onaangekondigd) bepaalde
informatie, Bijdragen of andere materialen of uitingen te verwijderen die op de App
worden geplaatst.

5.3

Talpa en RTL zijn niet aansprakelijk voor schade of letsel welke voortvloeit uit het gebruik
van de App. De beperkingen van aansprakelijkheid zoals genoemd in dit artikel komen te
vervallen indien de aansprakelijkheid voor schade het gevolg is van opzet of grove schuld
aan de zijde van Talpa en RTL.

5.4

De Gebruiker vrijwaart Talpa en RTL voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg
van het gebruik van de App, het niet of op niet correcte wijze nakomen van wettelijke of
contractuele verplichtingen jegens Talpa en RTL, een andere gebruiker van de App dan
wel een derde. De Gebruiker zal Talpa en RTL alle schade en kosten vergoeden die Talpa
en RTL als gevolg van dergelijke aanspraken lijden.

6

Beëindiging gebruik van de App door Gebruiker

6.1

De Gebruiker kan het gebruik van de App op ieder gewenst moment beëindigen, door de
App van zijn mobiele apparaat te verwijderen of te deinstalleren.

7

Toepasselijk recht, geschillenbeslechting

7.1

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

7.2

Eventuele geschillen over deze Gebruiksvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de
rechter die naar Nederlands recht bevoegd is.

Laatste update: 23 januari 2017

SPECIFIEKE SPELVOORWAARDEN
‘THE VOICE KIDS – SEIZOEN 6’ - APP (2017)
Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op het specifiek hieronder genoemde promotionele
kansspel (hierna: de “specifieke spelvoorwaarden”). Daarnaast zijn ook de algemene
spelvoorwaarden promotionele kansspelen (zie www.rtl.nl en RTL TEXT-pagina 331) van toepassing.
Door deelname aan het spel gaat de deelnemer akkoord met de hierboven genoemde algemene
spelvoorwaarden alsmede met de volgende specifieke spelvoorwaarden met betrekking tot het spel:
“The Voice Kids – seizoen 6 – App”.
Speluitleg “The Voice Kids – seizoen 6 – App”:
Deelname aan het spel “The Voice Kids – seizoen 6 – App” is mogelijk vanaf 20 februari 2017 tot en
met 21 april 2017 (hierna: de “Actieperiode”). Het spel staat in het teken van de promotie van de app
van het televisieprogramma ‘The Voice Kids – seizoen 6’ (hierna: de “App”). Aan het eind van de
Actieperiode worden er 25 winnaars aangewezen. De deelnemers maken tijdens de Actieperiode
kans op het winnen van de volgende prijs:
The Voice Kids speaker van JBL (Flip 3), ter waarde van € 99,99.
Deelname aan het spel is mogelijk via de App (geschikt voor iOS en Android). De deelnemer maakt
kans op bovenstaande prijs door gedurende de Actieperiode de App te downloaden en zich te
registreren. De deelnemer dient de gevraagde informatie volledig en naar waarheid in te vullen.
Kosten:
Het deelnemen aan deze actie is kosteloos (met uitzondering van de kosten voor het
internetgebruik).
Aanwijzing winnaars en uitreiking prijs:
Direct aan het einde van de Actieperiode vindt er een (1) trekking plaats. Uit het aantal deelnemers
dat de App heeft gedownload en zich vervolgens heeft geregistreerd wordt door de computer at
random de prijswinnaars geselecteerd. Alleen als jij een van de winnaars bent, wordt er persoonlijk
contact (per e-mail en/of telefonisch) met je opgenomen. De datum van levering van de prijs, vindt
plaats in overleg met de leveranciers van de prijs. De winnaar kan tot uiterlijk drie maanden na
bekendmaking aanspraak maken op uitreiking van de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op
de prijs automatisch. De prijs is niet overdraagbaar.
RTL is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen, kosten en/of gebreken
(waaronder technische storingen en/of vertragingen) aan dan wel die voortvloeien uit het gebruik
van de App, de website(s) en/of van welke componenten dan ook met betrekking tot het spel of de
aanwijzing van de winnaar.
De App is o.a. te downloaden in de Apple App Store. Apple is op geen enkele wijze betrokken bij dit
spel noch is zij sponsor hiervan. Er zullen geen Apple producten als prijs worden weggegeven.
De deelnemer zal de algemene normen en waarden van het maatschappelijk verkeer en de
wettelijke regels in acht nemen. Dat wil onder andere zeggen dat er geen seksistische,

pornografische, racistische en discriminerende bijdragen ingediend worden of uitlatingen die
beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn. De deelnemer zal geen inbreuk maken op de persoonlijke
levenssfeer van anderen.
Deelname aan het spel is alleen toegestaan voor natuurlijke personen. RTL behoudt zich te allen tijde
het recht voor om in haar ogen ontoelaatbare (delen van) bijdragen direct te verwijderen en/of te
bewerken. Daarnaast heeft RTL het recht om bij misbruik gebruikers uit te sluiten van deelname.
In totaal vinden er tijdens de Actieperiode maximaal twintig trekkingen plaats.
Voor zover verschuldigd, zal de organisator zorgdragen voor de afdracht en inhouding van
kansspelbelasting. Indien de prijs bestaat uit een geldbedrag, zal eventueel verschuldigde
kansspelbelasting worden ingehouden op het gewonnen geldbedrag. Overige mogelijk relevante
belastingen komen voor rekening van de winnaars.
Deelnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn of toestemming hebben van ouders of wettelijk
voogd.
De organisator handelt bij het organiseren van dit promotionele kansspel in overeenstemming met
de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over het spel kunnen aan de publieksservice van RTL
Nederland gericht worden:
RTL Nederland B.V.
Postbus 15016
1200 TV Hilversum
Telefoonnummer: 035-6718718
KvK-nummer: 32105893 (Hilversum)
BTW-nummer: 32055892
Voor meer informatie: www.rtl.nl

RTL PRIVACY- EN COOKIESTATEMENT
1. Inleiding
Dit privacy- en cookiestatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door RTL
Nederland Interactief B.V. en beschrijft welke persoonsgegevens zij verwerkt en hoe deze worden
gebruikt. RTL Nederland Interactief B.V. verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens mede ten
behoeve van RTL Nederland B.V., RTL Nederland Productions B.V. en CLT-UFA S.A. en aan deze
vennootschappen gelieerde ondernemingen (hierna gezamenlijk te noemen: RTL).
RTL biedt op internet, waaronder - via apps, - uiteenlopende Dienstverlening aan Gebruikers waarbij
persoonsgegevens verzameld kunnen worden, zoals bijvoorbeeld:




aanbod van informatie (inclusief audiovisueel materiaal, zoals films, televisieseries, trailers
en previews) op websites van RTL;
mobiele apps;
de mogelijkheid om kaarten te kopen voor evenementen.

Het privacy- en cookiestatement is van toepassing op alle Dienstverlening die RTL aanbiedt op
internet en via apps, waaronder rtlxl, buienradar, rtlnieuws, rtlz, rtl evenementen, rtl tickets,
videoland en RTL sub-domeinen, zijnde de programmagerelateerde websites, zoals
Thevoiceofholland en Ikhouvanholland.
Als een Gebruiker dit privacy-en cookiestatement heeft geaccepteerd op een platform van RTL
(bijvoorbeeld op Buienradar) dan geldt deze toestemming ook voor meerdere RTL platforms (crossdomain).
Zoals hierna verder wordt toegelicht, verzamelt RTL gegevens over de Gebruikers wanneer zij zich:
a) voor het eerst (middels RTL Account) registreren voor de Dienstverlening en als zij vervolgens van
de Dienstverlening gebruik maken;
b) gebruik maken van de Dienstverlening (website-bezoek en app gebruik)
en
c) bij elk contact tussen RTL en de Gebruiker.
Die informatie wordt (soms in combinatie met andere informatie) gebruikt om de Dienstverlening te
kunnen bieden en te kunnen factureren, om de Dienstverlening te verbeteren, om een profiel mee
op te stellen waarmee de Dienstverlening of advertenties en andere commerciële communicatie kan
worden toegespitst op de persoonlijke voorkeuren van de Gebruiker, om ondersteuning te bieden
aan de Gebruiker, en voor de andere doeleinden die in dit privacy- en cookiestatement worden
beschreven.
RTL heeft de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens
(voorheen College Bescherming Persoonsgegevens), onder nummer 1107095.
2. Definities
RTL Account
de persoonlijke registratie, bestaande uit de gebruikersnaam/emailadres en het wachtwoord,
waarmee Gebruiker toegang tot de Dienstverlening krijgt.
Apparaten

de apparaten, zoals PCs, smartphones of tablets, waarmee toegang kan worden verkregen tot de
Dienstverlening.
Content
Informatie (inclusief audiovisueel materiaal, zoals films, televisieseries, trailers en previews) die RTL
als onderdeel van de Dienstverlening beschikbaar stelt.
Dienstverlening
de dienstverlening die RTL op internet en via apps aanbiedt aan de Gebruikers, al dan niet na
betaling, via het RTL Account, via ongeregistreerd website-bezoek en via app gebruik, en uitsluitend
voor eindgebruik onder de toepasselijkheid van de Gebruikersvoorwaarden RTL, zoals rtlxl,
buienradar, routeradar, rtlnieuws, rtl evenementen, rtl tickets, en videoland en programma
gerelateerde websites zoals thevoiceofholland.com en ikhouvanholland.nl
Gebruiker
de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Dienstverlening
afneemt van RTL.
Persoonsgegeven
elk gegeven betreffende de Gebruiker, waarmee de Gebruiker direct of indirect herleid kan worden,
waaronder begrepen een IP-adres.
Privacy- en cookiestatement
het onderhavige privacy- en cookiestatement van RTL.
RTL
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, RTL Nederland Interactief B.V., statutair
gevestigd aan de Barend en Van Dorpweg 2, te (1217 WP) Hilversum.
3. Hoe verzamelen wij informatie
RTL verzamelt informatie over de Gebruikers op de volgende manieren:
Direct van de betrokken persoon zelf:
bijvoorbeeld als de betrokken persoon een RTL Account aanmaakt,
als hij zich opgeeft voor een speciale actie of promotie van RTL of voor het bijwonen van of deelname
aan een televisieprogramma van RTL, als een Gebruiker een e-mail stuurt of op andere wijze in
contact treedt met RTL, bijvoorbeeld met vragen over het gebruik van de Dienstverlening of als RTL
Gebruikers de gelegenheid biedt om zelf informatie te plaatsen op websites.
Als gevolg van het gebruik van de Dienstverlening:
Gebruikers hebben met hun RTL Account toegang tot de Dienstverlening, en daarnaast kan RTL de
Dienstverlening ook aanbieden aan personen zonder RTL Account. Als de Gebruiker daarvoor
toestemming geeft, kan RTL in het kader van de Dienstverlening de unieke kenmerken van het
gebruikte Apparaat uitlezen en opslaan. Aan de hand van het RTL Account en/of de unieke
kenmerken van het Apparaat waarmee de Gebruiker toegang heeft tot de Dienstverlening, kan RTL
bijhouden welk gebruik Gebruikers maken van de Dienstverlening, inclusief de Content die met
gebruikmaking van het RTL Account wordt bekeken. Voor zover gebruik wordt gemaakt van mobiele
apparaten, kan het zijn dat in het kader van de Dienstverlening de locatie van het Apparaat wordt
doorgegeven aan RTL (denk bijvoorbeeld aan de app voor buienradar.nl om de lokale
weerverwachting te kunnen doorgeven). Voorafgaand aan installatie van dergelijke apps op een
mobiel Apparaat, wordt uitdrukkelijk toestemming aan de Gebruiker gevraagd om locatiegegevens
van Gebruiker vast te mogen leggen en te mogen gebruiken.
RTL maakt daarnaast gebruik van cookies (zie hierna) om gegevens te verzamelen over het gebruik
van de Dienstverlening.
Van derden:

bijvoorbeeld als een Gebruiker of een andere bezoeker van een RTL website sociale netwerk functies
gebruikt die zijn geïntegreerd in onze Dienstverlening, kan RTL bepaalde informatie ontvangen van
het betreffende sociale netwerk, zoals Facebook, Twitter en Google+.
RTL kan ook informatie ontvangen van partners die worden ingezet bij de Dienstverlening. RTL maakt
bijvoorbeeld gebruik van de diensten van andere partijen die haar helpen het gebruik van de Content
en websites in kaart te brengen en te analyseren. Een voorbeeld hiervan is Hotjar. Dit is een tool die
het voor RTL inzichtelijk maakt hoe Gebruikers een RTL website bekijken (waar klikken gebruikers op
en hoe vaak).
Ook kan gedacht worden aan partners die in opdracht van de Gebruiker voor de betaling van de
Dienstverlening zorgen. Een voorbeeld is Buckaroo, deze Payment Service Provider verzorgt de
betalingstransacties tussen Gebruiker en diensten en producten van RTL.
4. Cookies
Wat zijn het:
Cookies zijn kleine bestandjes die vanuit de websites van RTL kunnen worden geplaatst op de
Apparaten van Gebruiker.
Zo kan bijvoorbeeld de Gebruiker bij een volgend bezoek gemakkelijk worden herkend zonder
opnieuw in te loggen op zijn of haar RTL Account. Ook van andere bezoekers van de websites van RTL
(die niet zijn ingelogd met een RTL ) kan met cookies informatie worden verzameld over hun gebruik
van de websites. Er zijn verschillende soorten cookies. In sommige gevallen worden cookies
automatisch verwijderd als de Gebruiker zijn browser afsluit, in andere gevallen blijven deze cookies
langer bewaard en kunnen die ook bij een volgend gebruik van de Dienstverlening worden
uitgelezen. Voor zover RTL met behulp van cookies persoonsgegevens verzamelt, worden die
verwerkt conform de bepalingen van dit privacy- en cookiestatement.
Welke cookies gebruikt RTL:
RTL plaatst zelf cookies, om de Gebruiker bij een volgend bezoek te herkennen zonder dat hij
opnieuw moet inloggen in zijn RTL Account. RTL kan ook cookies plaatsen ten behoeve van maken
van profielen. RTL kan ook tracking-cookies plaatsen, die worden gebruikt door RTL als u als bezoeker
doorsurft naar websites van derden waar het RTL-advertentienetwerk advertenties kan plaatsen.
Daarnaast maakt RTL gebruik van derden om het gebruik van haar Content, websites, apps en de
Dienstverlening te analyseren. Deze derden plaatsen ten behoeve van RTL ook cookies op uw
Apparaten, die gebruikt worden om in kaart te brengen hoe Gebruikers de Dienstverlening
gebruiken. Voorbeelden zijn Google Analytics en comScore. In voorkomende gevallen kan er in
televisieprogramma gerelateerde apps een audiotracking cookie worden geplaatst, om te zorgen dat
de app synchroon loopt met een live televisieprogramma, zodat de Gebruiker live kan meespelen of
meedoen, bijvoorbeeld bij “De Nationale IQ test”. Voor deze applicatie wordt eerst de Gebruiker om
toestemming gevraagd.
Cookies van andere partijen:
Cookies van derde partijen worden door derde partijen op uw Apparaten geplaatst, en alleen deze
derde partijen hebben toegang tot die cookies en de informatie die door de cookie wordt verzameld.
Derden die via de Dienstverlening cookies kunnen plaatsen, zijn bijvoorbeeld advertentienetwerken
die de advertenties plaatsen op de websites van RTL. Voorbeelden van deze partijen zijn GroupM,
DoubleClick, Improved Digital en SpotXchange. Advertentienetwerken laten doorgaans zogenaamde
“tracking cookies” achter op uw Apparaten. Tracking cookies stellen adverteerders in staat uw
surfgedrag te volgen, zodat zij zoveel mogelijk relevante advertenties kunnen tonen op websites die
u bezoekt.

Ook sociale netwerkdiensten zoals Facebook, Twitter en Google+ kunnen cookies plaatsen via de
websites van RTL. Dat gebeurt via de buttons van deze sociale netwerken die op de websites van RTL
kunnen worden aangeboden om Content te promoten (“vind ik leuk”) of te delen (“tweet”).
Klik hier voor een compleet overzicht van alle cookies die worden geplaatst vanaf de websites van
RTL.
Wil je meer informatie over de cookies die andere partijen plaatsen vanaf de websites van RTL en
over hoe en waarvoor deze cookies worden gebruikt, lees dan de privacy & cookie statements van
deze partijen op hun respectievelijke websites.
Verwijderen van cookies:
Browserapplicaties kunnen zo worden ingesteld dat tijdens het volgende gebruik van de
Dienstverlening geen nieuwe cookies meer worden ontvangen. De wijze waarop verschilt per
browser; raadpleeg eventueel de helpfunctie van de browser. Daar wordt ook uitgelegd hoe reeds
eerder geplaatste cookies kunnen worden verwijderd.
NB: een bezoeker van de website of een Gebruiker die helemaal geen cookies meer wenst te
ontvangen, dient deze instellingen te wijzigen in alle browsers en op alle Apparaten die worden
gebruikt.
Als cookies worden geweigerd en/of verwijderd kan het gebeuren dat de Gebruiker of de bezoeker
van de Dienstverlening geen gebruik kan maken van alle mogelijkheden van de Dienstverlening of de
Dienstverlening.
5. Welke informatie verzamelen wij over Gebruikers
RTL verzamelt en verwerkt de volgende informatie over de Gebruikers, voor de doeleinden die elders
in dit privacy- en cookiestatement zijn toegelicht:
Contactgegevens en RTL Account:
RTL bewaart de contactgegevens die Gebruikers opgeven als zij zich registreren voor het RTL Account
of een promotionele actie. Bij de registratieprocedure is aangegeven of de gevraagde informatie
verplicht moet worden opgegeven of niet.
Betaalgegevens:
als er een betaling moet plaatsvinden, laat RTL – via de partij die namens haar de betalingen regelt –
informatie opslaan over (de wijze van) facturatie en betaling voor de Dienstverlening (bijvoorbeeld
creditcardgegevens of bancaire gegevens bij een volmacht tot automatische incasso).
Informatie die door Gebruikers zelf wordt geplaatst:
RTL kan bijvoorbeeld de mogelijkheid bieden om reacties te plaatsen op Content. RTL mag deze
informatie tonen op de websites of in apps of sociale media tools die zij ontwikkelt om de
Dienstverlening te bieden of promoten.
Informatie over de opgevraagde Content:
RTL houdt bij welke Content wordt opgevraagd met behulp van cookies en/of het RTL Account van
een Gebruiker.
Andere informatie over het gebruik van de Content en de Dienstverlening:

RTL kan ook meer algemene informatie verzamelen over het gebruik dat Gebruikers en websitebezoekers maken van de Dienstverlening, bijvoorbeeld door bij te houden hoe vaak en vanaf welk IPadres de Gebruiker inlogt, met welke browser de websites bezocht wordt of met welk type Apparaat
de Content wordt opgevraagd. Ook kan RTL bijhouden of en hoe de Gebruiker reageert op
(interactieve) acties op websites (het meedoen door een Gebruiker aan een (nieuws)quiz, vragenlijst
etc).
Informatie over de app(s) van RTL:
Bij gebruik van de app(s) van RTL op een mobiel Apparaat, kan de unieke identificatiecode van dat
Apparaat worden verzameld. RTL kan ook het gebruikte type Apparaat vastleggen of de versie van
het gebruikte besturingssysteem. Daarnaast kan worden vastgelegd hoe en waar de app gebruikt
wordt en waar deze is gedownload.
Informatie over reacties op e-mails:
Als RTL e-mails verstuurt aan de Gebruikers, kan informatie worden verzameld over de manier
waarop de Gebruiker reageert op dergelijke e-mails, bijvoorbeeld het aantal keren dat de e-mail
wordt geopend en/of wordt geklikt op de links die erin staan .
Informatie naar aanleiding van contact met Gebruiker:
bijvoorbeeld als een Gebruiker een vraag stelt per e-mail of contact opneemt met de telefonische
helpdesk.
6. Hoe gebruiken wij deze informatie
Om de Dienstverlening te kunnen bieden:
RTL gebruikt bijvoorbeeld het RTL Account om je toegang te verlenen tot de Dienstverlening en de
Content, en andere informatie die bij de registratie is opgegeven (zoals naam en geboortedatum) kan
worden gebruikt om na te gaan of de Gebruiker voldoet aan de gestelde eisen. Opgegeven
contactgegevens kunnen worden gebruikt om je te informeren over bijvoorbeeld wijzigingen in de
Dienstverlening of gepland onderhoud (service e-mails).
Voor de afwikkeling van de betalingen:
bepaalde gegevens die bij de registratie worden gevraagd kunnen nodig zijn voor de afwikkeling van
de facturatie en betaling voor de Dienstverlening.
Om individuele voorkeuren te identificeren en de Dienstverlening en advertenties te personaliseren:
RTL streeft ernaar de Dienstverlening zo relevant mogelijk te laten zijn voor de Gebruiker.
RTL kan daarom de Content, inclusief advertenties op websites en in apps, (laten) aanpassen aan de
voorkeuren van de Gebruiker en persoonlijke aanbevelingen doen.
Om dit te kunnen doen, houdt RTL een profiel bij op basis van het gebruik dat de Gebruiker maakt
van de Dienstverlening, inclusief de Content die de Gebruiker opvraagt, om een beeld te krijgen van
de vermoedelijke interesses van de Gebruiker.
Op basis van deze interesses kan RTL dan de Content, inclusief advertenties op RTL-websites en in
apps, aanpassen voor verschillende groepen klanten.
Zo kan de Gebruiker bijvoorbeeld op basis van surfgedrag opgenomen worden in een bepaalde
categorie, zoals ’mannen in de leeftijdscategorie 30 tot 45 jaar, getrouwd en kinderen met een
interesse in voetbal’. Deze groep krijgt andere advertenties te zien dan de categorie ’vrouw,
leeftijdscategorie 20 tot 30 jaar, ongetrouwd en interesse in reizen’.
RTL kan deze profielen ook inzetten voor campagnes voor online adverteerders. RTL is en blijft
eigenaar van deze profielen en zal deze profielen nooit beschikbaar stellen aan derde partijen. De

profielen die op deze manier worden ingezet hebben altijd betrekking op een groep van gebruikers
(bijv. ‘vrouw, leeftijdscategorie 20 tot 30 jaar’) en zien dus niet op individuele individuen.
Voor toezending van nieuwsbrieven en acties:
RTL kan contactgegevens en andere verzamelde gegevens ook gebruiken om telefonisch, per post, email, SMS, pushberichten vanuit apps of andere daarvoor geschikte gerichte media, acties of
aanbiedingen van zichzelf onder de aandacht te brengen (actie e-mails), of om Gebruikers op de
hoogte te houden over de Dienstverlening en de Content (nieuwsbrief e-mails). Gebruikers kunnen
zich hiervoor op elk gewenst moment afmelden. Voor Gebruikers zonder RTL Account geldt dat RTL
hen alleen zal benaderen als de betrokkene daarom gevraagd heeft, bijvoorbeeld door zich daarvoor
op te geven.
Om de Dienstverlening te verbeteren en algemene trends te identificeren:
RTL gebruikt de (verbruiks)gegevens van alle Gebruikers om in algemene zin te analyseren hoe de
Dienstverlening gebruikt wordt en welke trends daarin kunnen worden waargenomen, om hiermee
beter geïnformeerde beslissingen te nemen over bijvoorbeeld de verdere ontwikkeling van de
Dienstverlening en het aanbod van Content.
Deze gegevens worden eveneens gebruikt ten behoeve van het kijkonderzoek van de Stichting
Kijkonderzoek.
Ook meer technische trends kunnen voor dat doel worden bijgehouden, bijvoorbeeld met welk
typen Apparaten of browsers een Gebruiker de Content opvraagt.
Om misbruik tegen te gaan:
RTL verwerkt de informatie over de Gebruikers en het gebruik van de Dienstverlening ook om
misbruik van de Dienstverlening en de Content tegen te gaan, om fraude (bijvoorbeeld met
creditcards of andere betaalmiddelen) te voorkomen, en om rechten van anderen (inclusief de
rechthebbenden op de Content) veilig te stellen.
Voor marktonderzoek:
RTL kan contact opnemen met Gebruikers en voormalig Gebruikers voor marktonderzoek. Deelname
aan zulk onderzoek is steeds op vrijwillige basis. RTL kan op basis van dit onderzoek aanbiedingen
sturen aan Gebruikers die aan dit onderzoek hebben deelgenomen, indien zij daarvoor eerst
toestemming hebben gegeven.
Naleving wet- en regelgeving:
informatie kan worden gebruikt om te voldoen aan wet- en regelgeving die op RTL rust, voor het
behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle.
Om andere redenen die bij wet zijn toegestaan of voorgeschreven:
in uitzonderlijke omstandigheden kan RTL gegevens ook gebruiken voor andere doeleinden als de
wet dat toestaat of voorschrijft. Bijvoorbeeld als RTL op last van de rechter of opsporingsinstanties
gegevens moet opleveren.
7. Met wie delen wij deze informatie
Binnen het RTL-concern:
De verzamelde gegevens worden door RTL Nederland Interactief B.V. mede verwerkt ten behoeve
van RTL Nederland B.V., RTL Nederland Productions B.V. en CLT-UFA S.A. en aan deze
vennootschappen gelieerde ondernemingen. Deze ondernemingen kunnen toegang krijgen tot deze
gegevens voor zover dat past binnen de doeleinden die in dit privacy- en cookiestatement worden
beschreven.

Met (andere) leveranciers van RTL:
RTL kan informatie over Gebruikers doorgeven aan leveranciers van wie zij gebruik maakt om de
Dienstverlening te realiseren (bijvoorbeeld een mailingbedrijf, call center, incassobureau,
marktonderzoeksbureau of de partij die in opdracht van RTL betrokken is bij de technische realisatie
van een website of app).
Met andere partners van RTL:
in specifieke gevallen is het in het kader van de hiervoor beschreven doeleinden nodig om informatie
te delen met derden die deze informatie zelfstandig gebruiken. Een voorbeeld hiervan is de Stichting
Kijkonderzoek die bepaalde gegevens over het gebruik van Content ontvangt voor het kijkonderzoek.
Daarnaast kan RTL voor marketingdoeleinden informatie verstrekken aan andere door RTL
geselecteerde partners. Daarvoor zal RTL eerst afzonderlijk toestemming vragen.
Met de autoriteiten en anderen:
in uitzonderlijke gevallen kan RTL gegevens verstrekken aan autoriteiten of derden, als RTL daartoe
verplicht is op grond van de wet of op last van de rechter, of als er gegronde aanleiding is om aan te
nemen dat dit nodig is om schade of misbruik te voorkomen.
8. De rechten van Gebruikers ten aanzien van hun informatie
Personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt, hebben op grond van de wet bepaalde
rechten. Gebruikers kunnen te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in de informatie die door
RTL verwerkt wordt en deze desgewenst aanpassen. Ook kunnen Gebruikers bezwaar maken tegen
het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van RTL via e-mail, telefoon, post en/of SMS,
of hun gegevens (laten) wissen conform de daarvoor geldende regelgeving.
Indien de Gebruiker van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kan dat door contact op te
nemen via het e-mailadres privacy@rtl.nl of met de klantenservice via telefoonnummer 035 671 87
18 (optie 2).
9. Personen jonger dan 16 jaar
Personen die de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt hebben (minderjarigen), mogen zich uitsluitend
met toestemming van een ouder of wettelijk voogd aanmelden als Gebruiker.
De ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige Gebruiker dienen in het belang van
de minderjarige Gebruiker dit privacy- en cookiestatement te lezen en kunnen in plaats van de
minderjarige Gebruiker de rechten van de betreffende Gebruiker uitoefenen.
RTL raadt ouders of wettelijke voogden aan om toezicht te houden op het gebruik dat een
minderjarige Gebruiker maakt van de Dienstverlening en om dergelijke Gebruikers bewust te maken
van het gebruik dat van hun persoonsgegevens kan worden gemaakt op grond van dit privacy- en
cookiestatement.
10. Beveiliging van informatie
RTL handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van informatie over Gebruikers
en bezoekers van de websites of apps dat gezien de stand van de techniek voldoende is om
ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te
voorkomen. Als onderdeel daarvan sluit RTL schriftelijke overeenkomsten met leveranciers die zij
inschakelt en die namens haar persoonsgegevens verwerken, waarin aan deze leveranciers passende
verplichtingen worden opgelegd om de beveiliging van deze gegevens te waarborgen.
11. Links naar websites van derden

De Dienstverlening kan links naar websites van derden bevatten. RTL is niet verantwoordelijk voor
het gebruik van persoonsgegevens door de organisaties die deze websites aanbieden. Lees hiervoor
het privacy statement, indien aanwezig, van de betreffende website.
12. Contact opnemen
Vragen over dit privacy- en cookiestatement, of over de wijze waarop RTL gegevens van Gebruiker
verwerkt, kunnen gesteld worden via het e-mailadres privacy@rtl.nl en aan de klantenservice van
RTL via telefoonnummer 035 671 87 18 (optie 2).
13. Aanpassingen van het privacy- en cookiestatement
Het kan zijn dat RTL in de toekomst besluit tot aanpassing van dit Privacy en cookie statement.
Mocht dat het geval zijn, dan zal RTL Gebruikers hierover vooraf op de hoogte stellen door publicatie
van het gewijzigde Privacy en cookie statement. Gebruikers wordt dan ook aangeraden deze
verklaring regelmatig te checken op wijzigingen. Dat kan eenvoudig door na te gaan of de
onderstaande referentie is aangepast sinds het vorige gebruik van de Dienstverlening. De meest
actuele en toepasselijke versie van het privacy- en cookiestatement kan altijd op de betreffende RTLwebsite of -app geraadpleegd worden.

TALPA COOKIE POLICY
Talpa Media B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen (gezamenlijk: "Talpa" of "wij") maken
gebruik van cookies op onze websites (“Websites”) en onze mobiele applicaties (“Apps”). Deze
Cookie Policy is van toepassing op het gebruik van cookies binnen Talpa.
1. Cookies en Doeleinden
Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat tijdelijk in het geheugen van jouw computer of
mobiele apparaat wordt opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze Websites en Apps zorgen
cookies ervoor dat jouw computer of mobiele apparaat meteen wordt herkend.
Wij gebruiken verschillende soorten cookies. In de eerste plaats gebruiken wij cookies die jou in staat
stellen de Websites en Apps te gebruiken. Dit soort cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren
van de websites en de Apps (functionele cookies). In de tweede plaats gebruiken wij cookies om de
prestaties van onze Websites en Apps te verbeteren (performance cookies) en ten slotte gebruiken
wij cookies die ons in staat stellen beter te begrijpen hoe bezoekers onze Websites en Apps
gebruiken, zodat wij onze Websites, Apps, producten, diensten en marketinginspanningen daarop
aan kunnen passen en verbeteren (analysis cookies).
2. Toestemming
In overeenstemming met de geldende regelgeving, plaatsen wij alleen performance cookies en
analysis cookies indien je ons daarvoor jouw toestemming hebt gegeven. Je kunt deze toestemming
geven door het aanvinken van een hokje in het 'Cookie Scherm' zoals dat wordt getoond bij jouw
eerste bezoek aan een van onze Websites of Apps. Dit Cookie Scherm kan van tijd tot tijd opnieuw
worden getoond, bijvoorbeeld als een bepaald cookie is geweigerd, verlopen of verwijderd.
3. Cookies uitzetten
Je kunt de browser van jouw computer zodanig instellen dat je tijdens jouw bezoek aan onze
Websites en Apps geen cookies ontvangt. Houd er rekening mee dat dit ook gevolgen kan hebben
voor de cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van onze Websites of Apps. Daardoor kan
het gebeuren dat je geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze Websites en Apps, of
dat een Website of App helemaal niet gebruikt kan worden. Een andere mogelijkheid is dat je de
browser van jouw computer zo instelt dat je een bericht krijgt zodra cookies worden geplaatst. De
Consumentenbond geeft op haar website een toelichting hoe je jouw browser kan instellen. Meer
informatie over cookies kan je ook vinden via www.allaboutcookies.org en
www.youronlinechoices.org.
4. Cookies en derden
Voorts kunnen wij op basis van cookies verkregen informatie en gegevens uitwisselen binnen Talpa
en onze groepsmaatschappijen en combineren met persoonsgegevens die zijn verzameld in het
kader van jouw gebruik van onze Websites, Apps, producten of diensten (waaronder deelname aan
een televisieprogramma). Daarbuiten zullen wij cookies niet verspreiden onder derden, tenzij in deze
Op onze Websites en Apps kunnen ook cookies door derden worden geplaatst bijvoorbeeld cookies
van Google en Google Analytics, Facebook, Twitter, etc. Op het gebruik van cookies door derden is
het privacy- en cookie beleid van die derde van toepassing. Talpa is niet verantwoordelijk voor het
gebruik van persoonsgegevens en cookies door derden.

Cookie Policy of in onze Privacy Policy anders is aangegeven of jij daarvoor toestemming hebt
gegeven. Wij kunnen cookies in dat geval ook buiten de EER (laten) verwerken.
5. Contact
Voor meer informatie over deze Cookie Policy kunt u contact opnemen per e-mail via
privacy@talpa.tv of per post aan Talpa Media B.V., Zevenend 45, 1251 RL te Laren (Nh).
6. Wijzigingen
Talpa kan wijzigingen aanbrengen in deze Cookie Policy. Wij adviseren je dan ook om regelmatig deze
Cookie Policy na te lezen op eventuele wijzigingen.
Laatste update: 7 maart 2016

TALPA PRIVACY POLICY
1. Algemeen
Talpa Media B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen (gezamenlijk: "Talpa" of "wij")
respecteren jouw privacy. De informatie die wij over jou verwerken (hierna: "persoonsgegevens")
wordt dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
Talpa is de verantwoordelijke voor het verwerken van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet
bescherming persoonsgegevens. Talpa is gevestigd aan Zevenend 45, 1251 RL te Laren. Vragen over
deze Privacy Policy kunnen worden gesteld via privacy@talpa.tv.
De verwerking van persoonsgegevens door Talpa is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
onder meldingsnummer 1605649. Deze melding en meer informatie over privacy kun je vinden op de
website van de AP: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
2. De verwerking van persoonsgegevens
Deze privacy policy is van toepassing op alle diensten die Talpa via onder meer het internet,
waaronder maar niet beperkt tot websites en applicaties, aanbiedt (hierna: “diensten”).
Talpa verwerkt persoonsgegevens van gebruikers (waaronder abonnees) van diensten wanneer deze
zich voor het eerst registreren bij Talpa en - als zij vervolgens van deze diensten gebruik maken - bij
elk opvolgend contact van de gebruiker met een door Talpa aangeboden dienst. Deze
persoonsgegevens worden door Talpa verwerkt in overeenstemming met deze privacy policy. De
persoonsgegevens kunnen worden gebruikt in combinatie met andere gegevens over de gebruiker
voor de doeleinden die hieronder in punt 6 worden genoemd.
3. Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht
Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan ons niet verplicht is. Je hebt te allen
tijde zelf de keuze of je persoonsgegevens wilt invoeren of om een log-in met een zgn. social media
account (waaronder Facebook, Twitter en Google+) te gebruiken, waardoor je ermee instemt dat
Talpa uit dit account vervolgens bepaalde nader aangegeven persoonsgegevens ontvangt. Welke
persoonsgegevens op die manier worden verkregen, zal per social media verschillen en hangt af van
jouw instellingen op deze social media.
Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Talpa, in te loggen via een social media account,
of om uitgenodigd te worden als (potentieel) deelnemer aan een programma, kun je ons jouw
ondubbelzinnige toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens. Als de invoer van
persoonsgegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke persoonsgegevens noodzakelijk zijn en
welke optioneel kunnen worden verstrekt. Als je jonger bent dan 16 jaar mag je slechts
persoonsgegevens aan Talpa verstrekken, indien je daarvoor toestemming hebt verkregen van je
ouder(s) of je wettelijke vertegenwoordiger die deze Privacy Policy heeft gelezen.
4. Hoe verzamelen wij informatie
Talpa kan persoonsgegevens verzamelen doordat een gebruiker deze verstrekt, bijvoorbeeld doordat
hij zich registreert of gebruik maakt van een log-in met een social media account, of

doordat Talpa unieke identificatienummers ontvangt van de computer, tablet, smartphone of enig
ander elektronisch apparaat met een werkende dataverbinding (hierna “apparaat”) waarvan de
gebruiker van de diensten gebruik maakt (welke dienst en op welke manier dan ook). Tevens
verkrijgt Talpa persoonsgegevens van gebruikers via derden die haar in staat stellen om het gebruik
van de diensten beter in kaart te brengen.
5. Soorten gegevens en doeleinden verwerking
Talpa kan onder meer de volgende persoonsgegevens van jou verwerken: naam, adresgegevens,
geboortedatum, geslacht, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres, gegevens over je talenten en
nteresses of andere gegevens die jij als gebruiker van één of meer van onze websites of apps
prijsgeeft. Tevens leggen onze servers automatisch bepaalde gegevens vast, zoals URL, IP-adres,
browsertype en -taal, en de datum en tijd van je bezoek aan onze websites. We bewaren je
persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor onderstaande doeleinden, of om te
voldoen aan onze wettelijke (bewaar)verplichtingen.
6. Doeleinden
Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:












om je de diensten, producten en/of informatie van Talpa (al dan niet via onze digitale
extensies waaronder doch niet beperkt tot websites en apps) aan te bieden en deze aan te
passen aan je behoeften en wensen;
opdat je via onze digitale extensies, waaronder doch niet beperkt tot websites en apps,
informatie kan plaatsen en uitwisselen, of indien onze websites en apps die mogelijkheid
bieden, contact op te nemen met andere gebruikers;
om je gericht te benaderen voor deelname aan een programma van Talpa, waaronder als
deelnemer, acteur, kandidaat, publiek, etc.;
om je gebruikersinformatie, serviceberichten toe te sturen;
als je daarvoor je ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven: om je (elektronische)
commerciële boodschappen van Talpa toe te sturen, alsmede van derden die in en rond de
programma’s en digitale extensies van Talpa adverteren, sponsoren, prijzen aanbieden, etc.;
om onze websites en apps en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te
beveiligen en te optimaliseren;
voor het samenstellen van gebruikersstatistieken;
om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Jouw persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde
doeleinden. Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens gebruik maken van
dienstverleners, die als bewerkers uitsluitend in onze opdracht zullen optreden. We kunnen jouw
persoonsgegevens uitwisselen binnen onze groepsmaatschappijen.
7. Derden
Wij schakelen derden in bij de uitvoering van de diensten. Voor zover deze derden daarbij jouw
persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van bewerker voor ons en hebben wij de
vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat jouw
persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacy policy worden verwerkt. Wij verstrekken
jouw persoonsgegevens alleen aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties als
wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Indien jij daarvoor voorafgaand je ondubbelzinnige toestemming
hebt gegeven, kunnen wij jouw persoonsgegevens verspreiden onder derden die in en rond de

programma's en digitale extensies van Talpa adverteren, sponsoren, prijzen aanbieden, etc. Wij
kunnen je persoonsgegevens ook buiten de EER (laten) verwerken. In dat geval zullen wij passende
maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat je persoonsgegevens zo goed
mogelijk worden beschermd.
8. Beveiliging
We handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat
gezien de stand van de techniek voldoende zou behoren te zijn om ongeoorloofde toegang tot,
aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.
9. Links naar websites van anderen
Onze websites en apps bevatten hyperlinks naar websites van derden. Talpa is niet verantwoordelijk
voor de inhoud van deze websites.
10. Cookies
Via onze websites en apps kunnen wij gebruik maken van cookies die door jouw browser worden
opgeslagen op jouw computer of mobiele apparaat. Meer informatie over het plaatsen van cookies
vind je in onze Cookie Policy
11. Inzage, correctie en recht van verzet
Je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens in te zien. Indien de door ons verwerkte
persoonsgegevens onjuistheden bevatten, kun je ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten
verwijderen. Indien je niet meer door ons, of derden, benaderd wilt worden, laat ons dit dan weten
per e-mail via privacy@talpa.tv of per post aan Talpa Media B.V., Zevenend 45, 1251 RL te Laren
onder vermelding van "Recht van verzet".
12. Wijzigingen
Talpa behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy policy. Wij
adviseren je daarom regelmatig deze privacy policy na te lezen op eventuele wijzigingen.
Laatste update: 7 maart 2016

