PRIVACY STATEMENT
Mint Online, een activiteit van Mint Media BV, gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met de
door u ingevulde gegevens. De gegevens die u invult worden vastgelegd in het gegevensbestand van
Mint Media BV. Deelname en het achterlaten van uw persoonsgegevens geschiedt vrijwillig en is niet
verplicht.
De Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Mint Media BV, Kraanspoor 50, 1033 SE
Amsterdam. De verwerking van het gegevensbestand is aangemeld onder nummer m00001724 bij de
autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag. De Functionaris Gegevensbescherming kunt u
bereiken via: info@mint-media.nl.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
Mint Media B.V. legt persoonsgegevens vast van respondenten die deelnemen aan de online
campagnes van haar opdrachtgevers. Hiervoor ontwikkelt Mint Media BV emailnieuwsbrieven, online
landingspagina’s en sweepstake campagnes waar consumenten hun persoonsgegevens kunnen
achterlaten. De gegevens, die worden opgeslagen, worden gebruikt om onderzoek uit te voeren naar
interesses en om u te kunnen informeren over activiteiten, producten en diensten van Mint Media BV,
haar aanverwante bedrijven en haar opdrachtgevers.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u verwerken:
- Voorletters, voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens (straat, huisnummer, huisnummertoevoeging, postcode en woonplaats)
- Telefoonnummer (vast of mobiel)
- Geboortedatum
- E-mailadres
- IP adres
- Type webbrowser
- Deelname datum

De gegevens worden op verzoek door geleverd aan opdrachtgevers zoals genoemd in de
emailnieuwsbrieven, op de online landingspagina’s en in de sweepstake campagnes.
Partners en zorgvuldig geselecteerde bedrijven en organisaties kunnen uw persoonsgegevens
gebruiken om u via post, telefoon, of e-mail te benaderen. De opdrachtgevers van Mint Media
verklaren de relevante regelgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Code
Verspreiding Reclame via e-mail (Stichting Reclame Code) en de Code Telemarketing, na te leven.
Wanneer u deelneemt aan de promotionele kansspel actie legt Mint Media uw gegevens vast. In de
campagne zijn sponsoren opgenomen. Bij het invullen van de actie geeft u de sponsoren toestemming
uw gegevens te gebruiken. Dit betekent dat de privacy statement van de desbetreffende sponsor van
toepassing is. U kunt in het sponsoroverzicht aangeven, welke sponsoren wel of niet en met welk
doel, zij uw persoonsgegevens mogen ontvangen.

HOE LANG BEWAREN WE PERSOONSGEGEVENS?
Mint Media bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de
volgende van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens:
Naam en geslacht
Adres en woonplaats
Telefoonnummer
Geboortedatum
E-mailadres, IP adres en type browser
Datum van deelname

Bewaartermijn:
6 maanden
6 maanden
6 maanden
6 maanden
6 maanden
6 maanden

Reden:
Informeren en verwerken tbv opdrachtgevers
Informeren en verwerken tbv opdrachtgevers
Informeren en verwerken tbv opdrachtgevers
Informeren en verwerken tbv opdrachtgevers
Informeren en verwerken tbv opdrachtgevers
Informeren en verwerken tbv opdrachtgevers

WIJZIGING PRIVACYVERKLARING
Mint Media BV behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Elke
aanpassing zal op de website www.mint-media.nl gepubliceerd worden. Mint Media adviseert u dan
ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

BEVEILIGING
Mint Media neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact op via info@mint-media.nl.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft
u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mint Media en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een bestand naar u of een ander, door u genoemde
organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens sturen naar info@mint-media.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage
door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw
privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Mint Media wil u er
tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

COOKIES
Wat is een cookie?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een computer, telefoon of tablet worden geplaatst. De
cookies worden uitgelezen door de browser (o.a. Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox) bij
het openen van een internetpagina.
Zijn cookies veilig?
Cookies zijn niet schadelijk, ze kunnen geen virussen etc. op uw computer installeren. Opgeslagen
bastanden op uw computer kunnen ze niet beschadigen, en zij nemen zeer weinig ruimte in het
geheugen van uw computer in beslag. Cookies zijn dus volledig veilig voor u.
Waarvoor worden cookies gebruikt?
Cookies worden gebruikt om u te herkennen bij een volgend bezoek. Dit voorkomt dat u herhaaldelijk
dezelfde informatie moet invoeren of dezelfde aanbieding/advertentie ziet.
Welke cookies worden gebruikt?
Mint Media gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Enkele gegevens, welke u
invult bij deelname aan deze actie, zullen via een cookie tevens gebruikt worden buiten deze site.
Advertenties op websites die u bezoekt worden met behulp via deze gegevens beter op uw behoeften
en interesses afgestemd. U ziet hierdoor alleen relevante advertenties én het voorkomt dat u een
bepaalde advertentie te vaak ziet. Het cookie refereert nooit aan persoonlijke data als uw naam of
telefoonnummer, u blijft dus altijd volledig anoniem!
Cookies beheren
U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren. U kunt dit aanpassen in de instellingen van uw
browser, raadpleeg hiervoor de Help-functie van uw browser. Cookies die al opgeslagen zijn kunt u
alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Als u deze wilt verwijderen
kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

