PRIVACYVERKLARING MARTINI-ONLINE B.V.
Welkom bij Mar ni-Online! Vind jij het net zoals Mar ni-Online belangrijk dat er vertrouwelijk en zorgvuldig met je
persoonsgegevens wordt omgegaan? Lees dan hieronder hoe wij die zorgvuldigheid waarborgen.
Mar ni-Online is geves gd aan de Sontweg 13, 9723 AT te Groningen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer
01164846, en gee branchegerichte pla ormen uit, in digitale vorm. Op de pla ormen vind je actueel nieuws en informa e
over jouw branche. Klanten kunnen deze pla ormen gebruiken voor onder andere marke ngdoeleinden. Mar ni-Online
opereert zowel op lokaal als op landelijk niveau.
Ons Privacy Beleid is van toepassing op alle websites van Mar ni-Online en het gebruik maken hiervan. In deze verklaring
wordt toegelicht hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken, op basis van welke grondslag en voor welke doeleinden wij dit
doen. Ook wordt er uitgelegd hoe lang jouw persoonsgegevens worden bewaard en wat de rechten van jou als klant zijn om
deze gegevens in te zien en eventueel te wijzigen.
Om jouw privacy goed te bewaken zal Mar ni-Online:
• duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
• het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden
waarvoor ze worden verwerkt;
• je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw
toestemming is vereist;
• jouw gegevens niet doorgeven aan derde par jen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of
wanneer wij daar we elijk toe verplicht zijn;
• wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde par jen om er o.a. voor te zorgen dat deze niet voor
andere doeleinden worden gebruikt;
• passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van par jen die
in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
• jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te
verwijderen.
Wil je contact met ons opnemen naar aanleiding van deze privacyverklaring? Dat kan via de onderstaande contactgegevens:
Mar ni-Online B.V.
Sontweg 13
9923 AT Groningen
050 317 31 31
Info@mar ne-online.nl
Hieronder lees je de volledige versie van onze privacyverklaring:
1. Persoonsgegevens die Mar ni-Online verwerkt
Mar ni-Online verwerkt persoonsgegevens op basis van een we elijke grondslag, zoals: toestemming, de uitvoering van
een, het gebruik maken van onze website, een account aanmaken op onze website, het voldoen aan een we elijke
verplich ng of een gerechtvaardigd belang. Wij verwerken daarom de volgende gegevens:
Naam, adres en woonplaats
Persoonlijke gegevens: zoals geboortedatum, geslacht, rela estatus en opleiding
Accountgegevens zoals pro elnaam en pro elfoto
Loca egegevens: zoals GPS-coördinaten en/of geoloca e afgeleid van je IP-adres
Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
Gebruiksgegevens: zoals apparaat type, browsertype- en taal, datum en jd van het gebruik, IP-adres en klikgedrag
(cookies) en
gebruikte zoekwoorden
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Overige persoonsgegevens die je ac ef verstrekt bijvoorbeeld door een bezoek aan de website, e- mailcontact,
andersoor ge corresponden e en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website hee niet de inten e gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze
toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineac viteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over
kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mar ni-online.nl,
dan verwijderen wij deze informa e.
Enkele van de bovenstaande gegevens kunnen worden gezien als bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Het is niet
zo dat we al jd alle gegevens gebruiken. Vaak is het maar beperkt tot een aantal van bovengenoemde soorten gegevens.
Welke gegevens we gebruiken, hangt af van het doel waarvoor de gegevens verwerken (zie: II. Met welk doel Mar ni-Online
persoonsgegevens verwerkt). Soms combineren we de persoonsgegevens om een persoonlijk pro el van je op te bouwen
zodat we je gerichter kunnen benaderen met aanbiedingen, nieuwsbrieven of ar kelen die jij leuk vindt. Meer informa e
hierover vind je onder pro elen.
2. Hoe komt Mar ni-Online aan jouw gegevens
Mar ni-Online verkrijgt de gegevens voornamelijk door ze aan jou te vragen, bijvoorbeeld bij het aanmaken van een
account op onze websites. Je hebt daarbij zelf de keuze of je de gegevens verstrekt of niet. Daarnaast verkrijgen we ook
gegevens via openbare bronnen zoals het handelsregister. Tenslo e zijn er nog gegevens die we verkrijgen via cookies en
soortgelijke technieken.
3. Met welk doel verwerkt Mar ni-Online persoonsgegevens
Mar ni-Online verwerkt bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden, mede a ankelijk welke
func onaliteiten die jij gebruikt en in hoeverre eventuele vereiste toestemming is gegeven:
Account
Bij het aanmaken van een account op één van onze websites is een registra e, inclusief een e-mailadres en zelfgekozen
wachtwoord, vereist. Wanneer de gegeven zijn ingevuld wordt het account door ons aangemaakt. Je krijgt vervolgens de
op e op uw account te beheren en uw gegevens aan te vullen met je: voornaam, achternaam, telefoonnummer,
geboortedatum, geslacht en uw func e. Deze ingevulde gegevens, uw emailadres en accountgeschiedenis, verwerken wij
om het account te beheren we om het account te kunnen beheren. Tevens wordt je lee ijd gebruikt om een lee ijd
veri ca e uit te voeren en uw naam om jou hiermee aan te spreken via de website. Als je met jouw account ar kelen: liked,
reageert, bewaard, koppelen wij de inhoud hiervan aan uw accountgegevens.
Wij bewaren de opgegeven informa e in vertrouwen, tot het moment dat je account wordt opgeheven. In je account kun je
de opgegeven informa e doorlopend wijzigen.
Verstrekken aan derden
Voor de uitvoering van het account maken wij direct en indirect gebruik van de diensten van derde par jen. Enkel daarvoor
ontvangen zij de hierboven genoemde persoonsgegevens van ons.
Informa evoorziening
Om jou informa e aan te kunnen bieden, te leveren en deze aan te kunnen passen aan jouw wensen, gebruiken we jouw
geregistreerde (klant)gegevens zoals je naam, e- mailadres en telefoonnummer. En wij gebruiken deze om jouw vragen aan
ons te kunnen beantwoorden via social media, e-mail, per post of telefonisch, verwerken we ook jouw gegevens.
Telefoongesprekken met werknemers van de afdeling Klantenservice kunnen worden opgenomen voor trainings- en
coaching doeleinden. De opnames worden niet langer bewaard dan noodzakelijk en zijn niet toegankelijk voor
onbevoegden. Ook worden de opnames niet aan derden verstrekt, tenzij dit we elijk verplicht is.
Geautoma seerde besluitvorming
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Mar ni-Online neemt niet op basis van geautoma seerde 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 Mar ni-Online) tussen zit.
4. Grondslagen voor verwerking
Mar ni-Online verwerkt gegevens omdat dit noodzakelijk is om onze website en het account goed draaiende te kunnen
houden, dit houdt in dat wij jouw gegevens gebruiken om een groepspro el op te bouwen op basis van jouw kenmerken en
je gedrag. Je accountgegevens kunnen worden gecombineerd met informa e verkregen via cookies om zo een analyse te
maken van je surfgedrag, Zo kunnen wij onze content afstemmen op je gebruik van het account en daarmee met jouw
interesses.
Daarnaast kunnen we gegevens verwerken omdat dit moet op grond van een we elijke plicht. Zo er is er wetgeving die ons
verplicht om gegevens een bepaalde jd te bewaren.
5. Het bewaren van persoonsgegevens
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan strikt noodzakelijk. Wij proberen jouw gegevens niet langer te
bewaren dan nodig is. We bewaren je gegevens in ieder geval zolang je gebruik maakt van je account en daarmee gebruik
maakt van onze website. De bewaartermijn is a ankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of
verzameld en van eventuele we elijke verplich ngen om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact
opnemen met info@mar ni-online.nl
6. Delen van persoonsgegevens met derden
Mar ni-Online verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de
uitvoering van onze website en uw account of om te voldoen aan een we elijke verplich ng. Met bedrijven die jouw
gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid aangaande jouw gegevens. Mar ni-Online blij verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
7. Beveiligde persoonsgegevens
Mar ni-Online neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw
gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of
via info@mar ni-online.nl.
8. Hoe beveiligt Mar ni-Online jouw gegevens
Mar ni-Online doet haar uiterste best om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. We doen dit door het
tre en van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die rekening houden met de stand van de techniek.
Hiermee proberen we te voorkomen dat iemand ongeoorloofde toegang tot de gegevens krijgt, deze kan aanpassen,
openbaar kan maken of ervoor kan zorgen dat de gegevens verloren gaan.
9. Pro elen
Mar ni-Online verzamelt, analyseert, en combineert gegevens uit onze content, websites en andere databestanden. Op
basis daarvan bouwen wij een pro el. Voor het opbouwen van de pro elen kunnen in theorie alle gegevens meegenomen
die worden genoemd in: “I. Persoonsgegevens die Mar ni-Online verwerkt”. Na het verkrijgen van de gegevens worden
analyses uitgevoerd met als resultaat dat we bepaalde categorieën in jouw pro el aan je toebedelen. Het doel hiervan is om
op basis daarvan meer binding en dialoog te creëren met mensen die geïnteresseerd zijn in ons en/of onze content, thema’s
en diensten. Mar ni-Online kan op deze manier de geïnteresseerde beter begrijpen om op deze manier ar kelen aan te
bevelen en/of toe te sturen die aansluiten bij de interesses. Wij kunnen tevens onze websites en diensten hierop verbeteren
en deze op een zo goed mogelijke manier afstemmen op de geïnteresseerde. Verder kunnen wij hierdoor doelgericht
adverteren en een speci eke doelgroep uitsluiten of benaderen door middel van adverteren via sociale media.
10. Jouw rechten
Het kan zijn dat sommige gegevens niet (meer) actueel zijn of niet meer kloppen. We wijzen je daarom op het recht om je
persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te
voldoen!
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Stuur ons een gemo veerd verzoek toe wanneer:
• je gegevens wilt inzien en/of wilt opvragen en wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken,
• je gegevens wilt wijzigen wanneer de gegevens bijvoorbeeld niet (meer) kloppen,
• je gegevens wilt verwijderen. Het kan dan nog wel zijn dat we je gegevens voor andere doeleinden moeten verwerken,
bijvoorbeeld om te kunnen voldoen aan onze belas ngplicht.
• je gegevens ( jdelijk) wilt beperken, dat betekent jdelijk de opslag ervan wilt stopze en ` wanneer je bijvoorbeeld
vindt dat wij jouw gegevens onrechtma g of onjuist verwerken,
• je er bezwaar tegen hebt,
• je overdracht ervan wilt. Dit laatste betekent dat we jouw gegevens op eigen verzoek naar jou of een andere door jou
genoemde organisa e sturen in de vorm van een computerbestand.
•
je gegeven toestemming intrekt, wanneer je bijvoorbeeld geen nieuwsbrieven meer van ons wilt ontvangen. Dan kun je
je simpelweg afmelden via de bu on in de nieuwsbrief;
Je kunt een verzoek tot inzage, correc e, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot
mintrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mar nionline.nl. We reageren zo snel mogelijk, al jd binnen vier weken, op jouw verzoek. Mar ni-Online wil je er tevens op wijzen
dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de na onale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat
kan via de volgende link: h ps://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/ p-ons
Let op: de door jouw ingevulde gegevens in de overeenkomst en of op je factuur zijn achteraf niet meer te wijzigen.
11. Datalekken
Wanneer ondanks onze inspanningen blijkt dat onbevoegden toegang tot jouw gegevens hebben gekregen, zullen wij alles
in het werk stellen om dit zo snel mogelijk te herstellen. Mocht jij een datalek bij ons constateren, laat het ons weten!
Wanneer er sprake is van een erns g datalek, melden wij dit ook bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
12. Gevolgen van niet verstrekken van persoonsgegevens
Wanneer je ervoor kiest om je gegevens niet te verstekken dan is het niet mogelijk om een account aan te maken, zo kunt u
dan ook niet op maal gebruik maken van onze website. sprake is van een we elijke of een contractuele verplich ng, dan
wel deelname aan ac es, dan hebben wij jouw persoonsgegevens hiervoor nodig.
13. Cookies
Onze websites en apps gebruiken cookies en andere soortgelijke technieken. Cookie zijn kleine bestanden waar we
informa e in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoe in te vullen. Met cookies verzamelen we ook informa e over
jouw bezoek op onze website zoals welke onderwerpen je interessant vindt en wanneer je onze website bezoekt. In onze
cookieverklaring kun je hier meer over lezen.
14. Wijzigingen in onze privacy- en cookieverklaring
Wij kunnen van jd tot jd wijzigingen aanbrengen in ons privacy- en cookiebeleid. Elke aanpassing zal op deze pagina
bekend worden gemaakt. Deze wijzigingen zullen nooit betekenen dat wij persoonlijke gegevens zonder jouw toestemming
voor andere doeleinden gaan gebruiken. Wel is het aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je
al jd van ons meest actuele Privacy beleid op de hoogte bent. Het huidige Privacy beleid is bijgewerkt op 1 december 2021
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