Privacyverklaring
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van
Erdee Media B.V. – gevestigd te Apeldoorn (7336AZ) aan de Laan van Westenenk 12 –
en haar dochtermaatschappijen.
1. Persoonsgegevens die Erdee Media verwerkt
Erdee Media verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze
diensten of producten.
Hier volgt een overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken:
−
−
−
−
−
−
−

voor- en achternaam;
geslacht;
geboortedatum;
adresgegevens;
telefoonnummer;
e-mailadres;
overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in een
telefoongesprek of via correspondentie, of door een profiel aan te maken op een
van onze websites;
− gegevens over uw activiteiten op onze websites;
− IP-adres;
− internetbrowser en type apparaat.
2. Bijzondere persoonsgegevens die Erdee Media verwerkt
Erdee Media verwerkt, in opdracht van onder meer kerkgenootschappen die zijn
aangesloten bij Kerkgeheugen, bijzondere persoonsgegevens; dit betreft:
− godsdienst: kerkgenootschap en lidmaatschap plaatselijke gemeente.
Daarnaast verwerkt Erdee Media via Kerktijden.nl bijzondere persoonsgegevens van
kerkelijke gemeenten, waaronder namen en adressen van predikanten, scriba,
preekbeurtenregelaars en kosters.
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3. Waarom wij uw gegevens opslaan
Erdee Media verwerkt persoonsgegevens om de volgende redenen:
− voor de uitvoering van onze dienstverlening en het verwerken van uw
betalingen;
− voor het verzenden van nieuwsbrieven;
− om u te informeren over onze diensten en producten;
− om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
− om goederen of diensten bij u af te leveren;
− om wettelijke verplichtingen uit te voeren;
− om onze dienstverlening aan u te kunnen verbeteren.
Erdee Media bewaart niet meer gegevens dan noodzakelijk is voor het verstrekken van
haar diensten of producten.
4. Hoe lang we gegevens bewaren
Erdee Media zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het
uitvoeren van de werkzaamheden waarvoor de gegevens worden verzameld.
5. Het delen van gegevens met anderen
Erdee Media deelt persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het
uitvoeren van een overeenkomst, bijvoorbeeld het bezorgen van een krant of tijdschrijft.
Met bedrijven of instellingen waarmee we persoonsgegevens delen, sluiten we een
verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat derden de persoonsgegevens op
eenzelfde veilige manier behandelen als Erdee Media. Erdee Media verkoopt geen
adresgegevens aan derde partijen.
6. De wet en uw persoonsgegevens
Erdee Media neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en zorgt ervoor
dat ze worden opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de eisen die de
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Mocht u desondanks
de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of menen dat er sprake is van
misbruik, neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming van EMG, via
fg@erdee.nl.
7. Het recht dat u heeft
U als eigenaar van uw persoonsgegevens heeft volgens de AVG recht op inzage van die
gegevens. U heeft volgens de wet recht op correctie of verwijdering als ze feitelijk
onjuist zijn, onvolledig zijn of in strijd met de wet gebruikt worden. Een verzoek
daarvoor kunt u indienen via fg@erdee.nl. Omdat wij daarna telefonisch contact met u
opnemen, moet een verzoek altijd zijn voorzien van een telefoonnummer.
Om te kunnen nagaan of degene die het verzoek doet, ook de persoon is bij wie de
gegevens horen, dient u een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te sturen. Ter

Privacyverklaring - versie 2018-05-25

Pagina 2 van 3

bescherming van uw privacy vragen we u daarop het burgerservicenummer en uw
pasfoto af te dekken of zwart te maken.
Ten slotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens als u meent dat uw rechten worden geschonden.
8. Aanpassing privacyverklaring
Erdee Media behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te vullen of te
wijzigen zodra hiervoor aanleiding bestaat.
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