
PRIVACYSTATEMENT AD ALLIANCE 

Ad Alliance B.V. verzamelt persoonsgegevens van haar klanten, geïnteresseerden en prospects. In dit 

privacystatement informeren we je hoe jouw persoonsgegevens door Ad Alliance worden verzameld, 

waarvoor deze worden gebruikt, wat de bewaartermijn is en wat je kunt doen om je rechten uit te 

oefenen of om vragen te stellen over je privacy. 

Ad Alliance B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking zoals beschreven in dit 

privacystatement. Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact 

met ons op: Ad Alliance B.V., Willem Ruisweg 2, 1217 WL Hilversum, telefonisch via 035 671 87 11 of 

via e-mail: contact@adalliance.nl.  

Welke persoonsgegevens verzamelen we? 

Als je werkzaam bent bij een zakelijke relatie van Ad Alliance (zoals een adverteerder, mediabureau, 

persbureau, leverancier, adviseur of onderzoeksbureau), dan krijgt Ad Alliance jouw zakelijke 

contactgegevens zoals naam, telefoonnummer, functieomschrijving en zakelijk post- en e-mailadres.  

Hoe verzamelen we jouw persoonsgegevens?  

Daarnaast verzamelen we gegevens:  

• omdat we zaken met elkaar hebben gedaan; 

•omdat je ons contactformulier hebt ingevuld;  

• omdat je ons een e-mail hebt gestuurd;  

• omdat je hebt deelgenomen aan een door Ad Alliance (mede-)georganiseerd evenement; 

• of omdat je op een andere manier zelf deze gegevens aan ons hebt verstrekt.  

Waar gebruiken we de gegevens voor: 

Zakelijke relaties: Ad Alliance gebruikt de persoonsgegevens die zij van jou heeft verkregen voor haar 

zakelijke doeleinden, zoals het communiceren over een campagne of het versturen van facturen.  

Contactformulier of e-mail: Als je contact hebt opgenomen via ons contactformulier of door een e-

mail te sturen gebruiken we de inhoud van de e-mail of het bericht via het contactformulier, je naam 

en e-mailadres met doel om op je bericht te kunnen reageren.  

Mailings en nieuwsbrieven: Als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief verwerken we je naam en e-

mailadres om je informatie over voor jou relevante diensten en inkoopmogelijkheden, uitnodigingen 

voor relatie-evenementen en nieuwsbrieven te kunnen sturen. We bieden onderaan elke mailing of 

nieuwbrief de mogelijkheid aan om je uit te schrijven.  

Zakelijk evenement: Als je deelneemt aan een evenement van Ad Alliance, verzamelt Ad Alliance 

jouw persoonsgegevens die voor dat specifieke evenement nodig zijn. 
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Hoe lang bewaren we je gegevens? 

Als je een zakelijke relatie met Ad Alliance hebt, bewaren we je persoonsgegevens zolang de relatie 

bestaat en tot 24 maanden daarna. Je contactgegevens voor de mailings en nieuwsbrieven van Ad 

Alliance bewaren we tot je jezelf uitschrijft van deze mailings of nieuwsbrief. 

Met wie delen we jouw gegevens? 

Om onze diensten mogelijk te maken, is het noodzakelijk om onze gegevens te delen met derden, 

zoals leveranciers. Denk hierbij aan evenementenbureaus, incassobureaus of 

marktonderzoekbureaus, maar ook aan leveranciers van onze CRM-tool (Salesforce). Ad Alliance 

zorgt ervoor dat met deze partijen zogenaamde verwerkersovereenkomsten zijn gesloten waarin 

deze partijen onder andere worden verplicht de persoonsgegevens adequaat te beschermen 

conform de geldende regelgeving. 

Rechten 

We informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de 

verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact 

op per e-mail via contact@adalliance.nl.  

Inzage, rectificatie en wissing  

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag vervolgens 

verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.  

Beperking van de verwerking  

Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, 

bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we jouw 

persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je 

gemaakt hebt tegen de verwerking.  

Recht op bezwaar  

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je 

bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we 

jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.  

Gegevensoverdraagbaarheid  

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal 

leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons 

toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking 

geautomatiseerd is gedaan.  

Toestemming intrekken  

Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag 

je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk 

aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.  

Klachten  

Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht een klacht in te 

dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

mailto:contact@adalliance.nl


Beveiliging persoonsgegevens  

Ad Alliance heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om 

persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. 

Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.  

Cookies  

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een 

klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de 

randapparatuur die jij gebruikt om de website te bezoeken wordt geplaatst. De informatie die in de 

cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw 

bezoekt.  

Ad Alliance gebruikt alleen functionele cookies: cookies met als enige doel om de website te laten 

functioneren. Functionele cookies zorgen voor: 

1. het onthouden van informatie die je invult op onze pagina’s, bijvoorbeeld in het 

contactformulier, zodat je niet steeds al je gegevens opnieuw hoeft in te vullen 

2. het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als er 

veel tekst wordt ingevuld in een tekstveld; 

3. het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen 

zoekresultaten etc. 

4. het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste 

buffergrootte en de resolutiegegevens van je scherm 

5. het uitlezen van je browserinstellingen om onze websites optimaal op jouw beeldscherm te 

kunnen weergeven 

6. het opsporen van misbruik van onze website en diensten, door bijvoorbeeld het aantal 

opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren 

7. het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft 

8. het mogelijk maken om te reageren op onze websites. 

  

Wijzigingen 

We kunnen ons privacybeleid aanpassen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan 

hanteren. We zullen het nieuwe privacystatement altijd op onze website publiceren. Als de 

wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met jou 

communiceren. 


