
PRIVACY STATEMENT JUST MEDIA GROUP 

Just Media Group B.V. is een besloten vennootschap naar Nederlands Recht, geregistreerd onder 
Kamer van Koophandel onder nummer 58774653. De aanduiding “Just Media Group”, “wij”, “ons” en 
“onze” in dit Privacy Statement en het Cookie Statement verwijst naar Just Media Group B.V. (of 
enige andere Just Media Group dochteronderneming die uw persoonsgegevens verwerkt in 
overeenstemming met dit Privacy Statement en het Cookie Statement); “u” en “uw” naar elke 
persoon die ons persoonlijke informatie verstrekt door gebruik te maken van onze website en/of 
dienstverlening (betrokkene). Just Media Group is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (“AVG”).


Just Media Group is gevestigd te Hilversum, ’s Gravelandseweg 59, 1217 EH.


Wij nemen de bescherming van uw privacy zeer serieus. Gelieve dit Privacy Statement aandachtig te 
lezen. Hierin staat vermeld welke persoonsgegevens wij van u kunnen verzamelen en hoe wij deze 
kunnen gebruiken.


WANNEER VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS? 

Just Media Group verzamelt uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken zodra u gebruik maakt 
van onze dienstverlening of wanneer u zich (online) registreert om deel te nemen aan een wedstrijd.


WAAROM VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS? 

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening. Wij 
verspreiden uw gegevens niet buiten de Europese Unie. Meer specifiek verwerken wij uw gegevens 
voor de volgende doeleinden:


▪ In het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Just Media Group waarbij u partij bent 
of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te 
nemen; 


▪ U aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening 
en overige activiteiten;


▪ U te benaderen voor nieuwsbrieven en promotieacties die voor u interessant kunnen zijn, 
uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld;


▪ Een opdracht bij een opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst en teneinde deze 
overeenkomst te onderhouden en na te komen;


▪ U (mogelijk) te benaderen indien u heeft deelgenomen aan wedstrijden of promotieacties van Just 
Media Group; 


▪ Voor de naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot bestrijding van fraude, 
nationale en internationale sanctiewetgeving of verstrekking van informatie aan de overheid of 
gerechtelijke diensten in het kader van een gerechtelijk onderzoek;


▪ In andere gevallen waar wij uw toestemming vragen, voor een doel dat wij op dat moment zullen 
uiteenzetten.


MET WIE KUNNEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS DELEN? 

Just Media Group kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers en wellicht 
onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens Just Media Group diensten verlenen 
of opdrachten uitvoeren. Ook in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, 
bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.	 De derden aan wie de 



persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld, zijn verplicht om vertrouwelijk met uw 
persoonsgegevens om te gaan. 

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, 
wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de 
doeleinden zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”. 


WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ VAN U? 

Wij verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van 
deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Hieronder 
verstaan wij enkel uw e-mail adres en uw NAW-gegevens. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk 
zijn om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen afgeleid uit uw overeenkomst. U bent 
zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt. 


HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS? 

Just Media Group bewaart uw persoonsgegevens niet langer in een identificeerbare vorm dan nodig 
is voor het bereiken van de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden. Just Media Group 
bewaart uw persoonsgegevens uiterlijk tot 18 maanden na de verwerkingsdatum van uw gegevens. 


Just Media Group verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor 
ondernemingen waarmee wij zakendoen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken 
van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te 
onderhouden en (3) een overeenkomst te sluiten en te onderhouden. Just Media Group bewaart deze 
persoonsgegevens niet langer in een identificeerbare vorm dan nodig is voor het bereiken van de 
voornoemde doeleinden. 


UW RECHTEN 

U heeft de volgende rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Just 
Media Group:


▪ Het recht om te verzoeken of wij persoonsgegevens van u verwerken en indien dit het geval is, 
op inzage in uw persoonsgegevens;


▪ Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;


▪ Het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’);


▪ Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of om de 
verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;


▪ Het recht om toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken, indien de 
verwerking op uw toestemming is gebaseerd;


▪ Het recht op ontvangst of afgifte van uw persoonsgegevens aan een door u aangewezen derde in 
een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm (‘recht op dataportabiliteit’).


Indien u wenst een beroep te doen op een van bovengenoemde rechten, dan kunt u dat aanvragen 
via info@justmediagroup.nl.


GEGEVENSBEVEILIGING 

Just Media Group doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen 
onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en 
technische maatregelen. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers 
die namens Just Media Group diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Just Media Group met 
hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.




ANDERE WEBSITES 

Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de links naar externe websites die op onze 
website kunnen staan. Al deze links worden u enkel meegedeeld voor uw informatie en gemak.


VRAGEN, OPMERKINGEN, KLACHTEN OF (VERMOEDEN) DATALEK 

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Just 
Media Group, dan kunt u contact met ons opnemen via info@justmediagroup.nl. Is er sprake van (een 
vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden bij Just Media Group. Indien dit 
niet leidt tot het door u gewenste resultaat, heeft u het recht een klacht neer te leggen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens.


WIJZIGINGEN 

Just Media Group kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of 
wijzigingen aanbrengen in haar Privacy Statement. Het meest actuele Privacy Statement is te allen 
tijde in te zien op de website van Just Media Group. Deze versie is opgesteld in maart 2020.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap/
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap/

