Privacy verklaring
MATRЁSHKA
E-mail contactadressen
info@matreshkamagazine.nl (voor privacy vragen, AVG verzoeken)
Belangrijkste punten
Telkens wanneer u een website, mobiele app of andere digitale dienst van of
geëxploiteerd door MATRESHKA (hierna aangeduid als een Digitale Dienst)
gebruikt of bezoekt of fysiek een formulier invult teneinde het aanmelden voor een
lidmaatschap, deelnemen aan prijsvragen of het verstrekken van gegevens in het
kader van een evenement (“Inschrijfformulier”, “koopformulier“), kunnen wij en
derden bepaalde gegevens over u verzamelen. Op deze website pagina geven wij
een overzicht van ons privacybeleid ten aanzien van deze Digitale Diensten en
Inschrijfformulieren. U wordt verzocht de gehele Privacyverklaring hieronder door te
lezen om een volledig overzicht te krijgen van dit beleid.
Welke gegevens wij verzamelen
• Gegevens die u verstrekt als u de Digitale Diensten gebruikt of daaraan
verbonden content, producten of diensten afneemt, of wanneer u via de Digitale
Diensten of Inschrijfformulieren aangeeft dat u nieuwsbrieven wilt ontvangen,
abonnementen afsluit, een account aanmaakt of zich aanmeldt voor een
lidmaatschap. Hiertoe behoren contactgegevens en betalingsgegevens.
• Gegevens die u verstrekt als u deelneemt aan klantonderzoeken, sweepstakes,
competities, promotionele activiteiten, evenementen en dergelijke.
• Gegevens die u ons verstrekt over anderen, zoals contactgegevens van vrienden
wanneer u een abonnement cadeau doet.
• Gegevens die worden verzameld met gebruikmaking van cookies en vergelijkbare
technologieën. Hiertoe behoren gegevens over de apparatuur en de browser die u
gebruikt, waaronder het IP-adres, advertentie-identificatoren voor mobiele
apparatuur en gegevens over hoe u en anderen van de Digitale Diensten
gebruikmaken, daarmee omgaan en daarop reageren. Dit type
gegevensverzameling vindt plaats terwijl u gebruikmaakt van een Digitale Dienst of
wanneer op uw apparatuur de Digitale Dienst op de achtergrond draait. In ons

Cookiebeleid vindt u meer informatie over ons gebruik van cookies en vergelijkbare
technologieën.
• Exacte locatiegegevens afkomstig van uw apparatuur wanneer locatiediensten
zijn ingesteld.
•Gegevens afkomstig uit andere bronnen, zoals zakelijke partners, dataleveranciers
en sociale-mediaplatformen.
Hoe wij de verzamelde gegevens gebruiken en op basis van welke grondslag
• Om uw verzoeken Inschrijfformulieren te kunnen verwerken en onze Digitale
Diensten te kunnen aanbieden, inclusief op u afgestemde content of
aanbevelingen. N.B.: Betalingsgegevens (zoals creditcardnummer en vervaldatum)
worden slechts beperkt gebruikt, namelijk uitsluitend om uw transactie te verwerken
(inclusief, waar van toepassing, periodieke betalingen), om de door u bestelde
producten of diensten te leveren en ter bescherming van onze rechten en die van
anderen.
• Om meer te weten te komen over hoe van de Digitale Diensten gebruik wordt
gemaakt en te analyseren hoe u en anderen met de Digitale Diensten omgaan en
daarop reageren.
• Om met u te communiceren, waaronder het toesturen van marketing- en
promotiemateriaal.
• Voor reclame- en marketingdoeleinden, waaronder het toesturen van gerichte
advertenties (“interest-based ads”), om apparaten aan elkaar te koppelen en de
uitwerking van reclame- en marketingactiviteiten te analyseren.
• Om onze rechten en die van anderen te beschermen.
• Wij verwerken persoonsgegevens om verschillende redenen op de volgende
rechtsgronden: om onze overeenkomst met u uit te voeren, ter behartiging van
onze gerechtvaardigde belangen, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen,
en voor andere doeleinden waarvoor u uw toestemming of waartoe u aanwijzingen
hebt gegeven. Nadere informatie over de rechtsgronden voor verwerking vindt u
verder.
Hoe wij uw gegevens delen
• Binnen de MATRESHKA.
• Met dienstverleners die diensten voor ons uitvoeren of transacties voor ons
verwerken.
• Met adverteerders, aanbieders van met advertenties en marketinggerelateerde
diensten en met partners en andere ondernemingen die ons helpen meer te weten
te komen over hoe u en anderen omgaan met onze content.
• Met sociale-mediaplatformen en vergelijkbare diensten, met inbegrip van wanneer
u gebruikmaakt van onze Digitale Diensten waarin door sociale-mediaplatformen
verstrekte tools en diensten zijn geïntegreerd.
• Met zakelijke partners, bijvoorbeeld als wij een samenwerking aangaan met een
derde voor het aanbieden van producten of diensten onder een gezamenlijk merk.
• Met andere partijen voor zover wettelijk voorgeschreven of ter bescherming van
onze rechten, en in het kader van zakelijke transacties.
• Met uw toestemming of wanneer u op een andere wijze hiervoor aanwijzingen
geeft.

De opties die u hebt, ook ten aanzien van het niet ontvangen van marketing
en gerichte advertenties
• U hebt verschillende mogelijkheden om het gebruik van uw gegevens ten
behoeve van op uw interesses gebaseerde advertenties op uw browser of mobiele
apparaat te beperken.
• U kunt aangeven dat u niet langer e-mails met marketing- of promotiemateriaal
wenst te ontvangen door te klikken op de “Afmelden”-link in deze e-mails.
Aanvullende informatie
• Wij maken gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën en -procedures
ten behoeve van de bescherming van de gegevens tegen toegang, gebruik of
bekendmaking door onbevoegden.
• Uw gegevens worden door ons vernietigd zodra deze niet langer nodig zijn voor
legitieme bedrijfsvoering of juridische redenen.
• Wij voeren gepaste maatregelen in om uw gegevens te beschermen wanneer
deze worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in een land waarvan de
wetgeving niet dezelfde mate van gegevensbescherming biedt als die van de
Europese Unie of het Verenigd Koninkrijk.
• De Digitale Diensten zijn niet bedoeld om te worden gebruikt door kinderen jonger
dan 16 jaar.
Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring, neem dan gerust contact met ons
op via info@matreshkamagazine.nl
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A. INLEIDING
In deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe MATRESHKA (hierna aangeduid
als “wij”, “ons”, “onze” of “MATRESHKA”) persoonsgegevens over u verzamelt en
verwerkt, hoe wij deze gebruiken en beschermen en wat uw rechten in verband
daarmee zijn. Deze Privacyverklaring is van toepassing op uw

persoonlijksgegevens die wij verzamelen of verwerken in het kader van de
websites, mobiele apps en andere Digitale Diensten van MATRESHKA
(afzonderlijk te noemen: “Digitale Dienst”) die een link bevatten naar deze
Privacyverklaring of als u fysiek een formulier invult teneinde het aanmelden voor
een lidmaatschap, deelnemen aan competities of het vertrekken van gegevens in
het kader van een evenement (“Inschrijfformulier”, “koopformulier“).
Mocht u vragen hebben over deze Privacyverklaring of over ons
gegevensbeschermingsbeleid, dan treft u onder “Neem contact met ons op”
informatie aan over hoe u contact kunt opnemen met de betreffende MATRESHKA
-onderneming en over voor welke publicaties zij verantwoordelijk zijn.
In deze Privacyverklaring wordt uitsluitend het privacybeleid van MATRESHKA
beschreven; de verklaring heeft geen betrekking op het beleid van andere
bedrijven, ook niet van die bedrijven die adverteren op onze Digitale Diensten of die
onze content, producten of diensten sponsoren, zoals hierna nader omschreven in
het onderdeel “Hoe wij gegevens delen”
B. WELKE GEGEVENS WIJ VERZAMELEN
Als u gebruikmaakt van een Digitale Dienst of een Inschrijfformulier invult,
verkrijgen wij bepaalde gegevens over u en uw gebruik van de Digitale Dienst.
Hiertoe behoren gegevens waarmee u direct geïdentificeerd kunt worden, zoals uw
naam, adres en contactgegevens, en gegevens zoals online identificatoren en
cookiegegevens, waarmee u indirect geïdentificeerd kunt worden. Dit zijn gegevens
(1) die u over uzelf verstrekt, (2) die u over anderen verstrekt, (3) die automatisch
worden verzameld tijdens uw bezoek aan de Digitale Diensten en gebruik van onze
content of advertenties op websites, apps of andere media van derden, en (4) die
wij uit andere bronnen verkrijgen, zoals hierna nader omschreven.
1. Gegevens die wij rechtstreeks van u verzamelen
Als u bepaalde onderdelen van de Digitale Diensten gebruikt of een
Inschrijfformulier invult, vragen wij u informatie over uzelf te verstrekken. Als u zich
bijvoorbeeld wilt inschrijven op een van onze nieuwsbrieven, hebben wij een emailadres van u nodig. Als u de verzochte informatie niet verstrekt, is het wellicht
niet mogelijk gebruik te maken van bepaalde onderdelen van de Digitale Diensten.
Tot de gegevens die u aan ons verstrekt, behoren:
· contactgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer);
· betaalgegevens voor via de Digitale Diensten afgesloten abonnementen of
afgenomen producten/diensten (zoals creditcardnummer en -vervaldatum en
factureringsgegevens);
· opmerkingen, foto’s, video’s en andere content of informatie die u plaatst op de
Digitale Diensten of op andere wijze met ons deelt;
· gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u deelneemt aan klantonderzoeken,
competities, promotionele activiteiten (inclusief gegevens over uw deelname aan
activiteiten waarmee u loyaliteits- of beloningspunten verdient), of evenementen;
· locatiegegevens, inclusief informatie over uw exacte locatie indien u de Digitale
Diensten toegang toestaat tot de locatie van uw apparaat. Raadpleeg de
handleiding bij uw apparaat of de aanwijzingen van uw mobiele dienstverlener als u
niet wilt dat exacte locatiegegevens worden doorgegeven;
· andere gegevens waartoe wij toegang hebben op basis van de instellingen van

uw apparaat, zoals uw contacten of adresboek;
· gegevens over transacties en activiteiten (zoals verzoeken, zoekopdrachten,
bestellingen).
2. Gegevens die u verstrekt over anderen
U kunt ons informatie verstrekken over andere personen, zoals de naam of het emailadres van een vriend of contact met wie u een artikel wilt delen, of die u een
artikel of abonnement cadeau wilt doen. Verstrek uitsluitend informatie over
anderen aan ons als u daartoe bevoegd bent of daarvoor hun toestemming hebt.
Wij gebruiken deze informatie voor de in deze Privacyverklaring omschreven
doeleinden.
3. Automatisch verzamelde gegevens
Door de Digitale Diensten worden automatisch bepaalde gegevens over uw gebruik
opgeslagen, zoals hoe vaak en hoe regelmatig toegang tot de diensten wordt
verschaft, technische informatie over de gebruikte browsers en apparaten en
informatie over crashes en andere technische problemen. Daarnaast verzamelen
wij en derden, overeenkomstig de door u opgegeven voorkeuren, automatisch
bepaalde gegevens over de geschiedenis van uw activiteiten op de Digitale
Diensten en de websites, apps en andere media van derden met behulp van
geautomatiseerde middelen. Welke middelen dat zijn, hangt af van de soort Digitale
Diensten en varieert van cookies, webbeacons, tags, scripts, pixels en local shared
objects (inclusief HTML5-cookies) tot software development kits (“SDKs”) (hierna
gezamenlijk aangeduid als “Cookies en Vergelijkbare Technologieën”).
Tot automatisch verzamelde gegevens behoren:
· gegevens over uw computer, apparaat, browser en besturingssysteem (zoals
soort, model, of versie);
· Internetprotocoladres (IP-adres), waarmee uw globale geografische locatie (zoals
stad, land) vastgesteld kan worden;
· apparaatidentificatiegegevens (zoals ID’s voor mobiele advertenties);
· gegevens over uw gebruik van Digitale Diensten, zoals browse-activiteiten en
clickstreamgegevens waarmee vastgesteld kan worden welke content u hebt
ingezien, of op welke u hebt geklikt;
· gegevens over hoe u toegang zoekt tot de Digitale Diensten, inclusief gegevens
over websites of apps die u hebt geopend of opent voor of na het bezoek aan een
Digitale Dienst;
· demografische gegevens en gegevens over uw interesses en huishouden;
· gegevens over wat u doet met e-mailberichten en overige communicaties, bijv. of
u ze opent, doorstuurt of klikt op de daarin opgenomen links.
Door sommige Cookies en Vergelijkbare Technologieën worden unieke cookie ID’s
of andere identificatoren die op uw browser of apparaat betrekking hebben,
toegekend of verzameld. Cookies en Vergelijkbare Technologieën kunnen
gegevens verzamelen terwijl u gebruikmaakt van onze Digitale Diensten of op de
achtergrond draaien op uw apparaat. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie
over Cookies en Vergelijkbare Technologieën die worden gebruikt bij de Digitale
Diensten en over het instellen van uw voorkeuren.

4. Gegevens afkomstig uit andere bronnen
Wij ontvangen ook gegevens over u uit andere bronnen. In bepaalde gevallen
worden deze gegevens door ons gecombineerd met andere gegevens over u. Zo
kunnen wij gegevens ontvangen van:
· exploitanten van andere websites of apps, distributiekanalen en platforms,
stemgeactiveerde assistenten, of andere apparatuur en technologieën wanneer u
gebruikmaakt van content, producten, diensten of advertenties van ons die via deze
kanalen en platformen worden aangeboden. Hiertoe behoren o.a. gegevens over
de content die u bezoekt of inziet, demografische gegevens en informatie over uw
interesses;
· andere gegevensaanbieders, zoals gegevenssamenstellers,
gegevenswederverkopers, openbare databanken en zakelijke partners. Deze
verstrekken ons demografische gegevens, informatie over uw aankopen en
gegevens die ons in staat stellen meer te weten te komen over u en andere
gebruikers van de Digitale Diensten;
· sociale-mediaplatformen en vergelijkbare diensten ( Sociale-Mediaplatformen).
Wanneer u onze content of advertenties ziet op Sociale-mediaplatformen, of
gebruikmaakt van de functies van de Digitale Diensten die content of functies
bevatten die worden aangeboden door Sociale-Mediaplatformen (zoals inlog- of
aanmeldfuncties of hulpmiddelen waarmee u onze content op deze platformen kunt
delen met anderen), kunnen wij, afhankelijk van de instellingen en het privacybeleid
van het betreffende Sociale-Mediaplatform, van deze Sociale-Mediaplatformen
bepaalde gegevens verkrijgen, zoals uw gebruikersnaam, gebruikers-ID en
demografische gegevens. Wij ontvangen deze gegevens rechtstreeks van het
Sociale-Mediaplatform of via plug-ins, integraties of apps. N.B.: De exploitanten van
Sociale-Mediaplatformen verzamelen ook gegevens over uw gebruik van de
Digitale Diensten en hun functies en hulpmiddelen. Wij zijn niet verantwoordelijk
voor hun beleid.
C. HOE WIJ DE DOOR ONS VERZAMELDE GEGEVENS GEBRUIKEN
Als u een product of dienst afneemt of een bestelling plaatst op, via of in verband
met een Digitale Dienst of Inschrijfformulier, gebruiken wij uw betalingsgegevens
(zoals creditcardnummer en -vervaldatum) om uw transactie te kunnen verwerken
(inclusief, waar van toepassing, periodieke betalingen), om de betreffende
producten en diensten te kunnen leveren en om onze rechten of die van anderen te
beschermen, zoals hierna nader omschreven.
Gegevens, uitgezonderd betalingsgegevens, worden door ons gebruikt:
1. Om u de Digitale Diensten aan te bieden of andere verzochte diensten ,
waaronder:
· verwerking van verzoeken die betrekking hebben op de Digitale Diensten en onze
abonnementen, producten, diensten klantonderzoeken, sweepstakes, competities,
promotionele activiteiten, evenementen en dergelijke.
· aanbieden van klantenservice of technische ondersteuning;
· aanpassen van content, doen van aanbevelingen en het verbeteren van de
kwaliteit van en uw algemene ervaring met de Digitale Diensten, bijvoorbeeld door
het opslaan van uw voorkeuren, of het aanbieden van content op een manier die
het beste is afgestemd op de browser of het apparaat waarmee u toegang krijgt tot

de Digitale Diensten;
· het in stand houden, exploiteren, verbeteren en ontwikkelen van de Digitale
Diensten en daarmee verband houdende content, producten en diensten,
waaronder de ontwikkeling van nieuwe producten en functionaliteiten gebaseerd op
de gebruikersinteractie van de Digitale Diensten;
· meer inzicht in de gebruikers van de Digitale Diensten en om te analyseren hoe u
en anderen omgaan met en reageren op de Digitale Diensten, bijvoorbeeld door
het meten en optimaliseren van het gebruik, de betrouwbaarheid en de prestaties,
marktonderzoek, analyseren van trends en ondersteunen van onze activiteiten (bijv.
voor boekhoudkundige, controle-, financiële, juridische en andere doeleinden).
2. Om met u in contact te treden , waaronder:
· het versturen van informatieve berichten over de Digitale Diensten (bijv. om uw
abonnement te bevestigen of u op de hoogte te stellen van wijzigingen in een
Digitale Dienst);
· het aanbieden van marketing- of promotiemateriaal, inclusief aanbiedingen of
promoties met betrekking tot onze producten en diensten of die van derden of
andere initiatieven;
· reageren op uw vragen en verzoeken;
· communiceren met u over klantonderzoeken, competities, promotionele acties of
evenementen.
3. Voor advertentie- en marketingdoeleinden, inclusief gericht adverteren.
Afhankelijk van uw voorkeuren, inclusief met betrekking tot het gebruik van Cookies
en Vergelijkbare Technologieën, kan dit onder ander het volgende omvatten:
· het ontwikkelen, beheren en uitvoeren van reclame- en marketingcampagnes,
promoties en aanbiedingen, inclusief over onze content, producten en diensten, of
producten of diensten van derden of andere initiatieven;
· het aanbieden van gerichte advertenties (ook wel interest-based of targeted
advertising genoemd) op basis van uw interesses, welke interesses worden
afgeleid van uw activiteiten op de Digitale Diensten en door derden geëxploiteerde
diensten, alsmede informatie uit andere bronnen. Gerichte advertenties bestaan uit
tekstuele, illustratieve, animatie of videoreclames die u krijgt te zien op basis van
verschillende factoren zoals de context van de website of app waarin zij worden
getoond (bijv. sport of reizen), informatie die u hebt verstrekt aan de exploitant van
de website of app (bijv. bij het aanmaken van een account), uw activiteiten op die
website of app (bijv. bezochte pagina’s, opgegeven zoekopdrachten, klikken op
advertenties) en demografische gegevens en gegevens over uw interesses en
huishouden.
Wij, en onze dienstverleners en derden maken op de Digitale Diensten en
websites, apps en media van derden gebruik van geautomatiseerde middelen,
zoals Cookies en Vergelijkbare Technologieën om (a) gegevens te verzamelen in
verband met gerichte advertenties, (b) op uw interesses gebaseerde advertenties
te tonen. Als u akkoord bent gegaan met het gebruik van Cookies en Vergelijkbare
Technologieën op de Digitale Diensten, kunnen unieke identificatoren met uw
browser of apparaat worden geassocieerd ter ondersteuning van gericht
adverteren.
· Wij maken gebruik van online en offline over u verzamelde informatie, inclusief uw

persoonsgegevens, voor gerichte-advertentiedoeleinden. De door ons verzamelde
gegevens worden samengevoegd om zo een publiek samen te stellen dat – op
basis van hun demografische gegevens, interesses en huishoudgegevens – het
meest waarschijnlijk op de advertenties zal reageren.
· Ook derden kunnen gerichte advertenties aan u tonen, zoals
advertentienetwerken en advertentiebeurzen.
· U kunt het verzamelen van uw gegevens door Cookies en Vergelijkbare
Technologieën en het gebruik van uw gegevens voor gerichte advertenties
beperken. De mogelijkheden die u daarvoor hebt, zijn afhankelijk van de
betreffende website of app en de door u gebruikte browser of apparaat. Zie het
onderdeel “Welke opties hebt u, inclusief opt-outs voor marketing en gerichte
advertenties” hierna en ons Cookiebeleid;
· het koppelen van apparaten. Als u de Digitale Diensten bezoekt vanaf
verschillende browsers of apparaten, kunnen wij, onze dienstverleners en derden
proberen deze verschillende browsers en apparaten, en in bepaalde gevallen de
Digitale Diensten en elders gepubliceerde content of advertenties van ons, aan
elkaar te koppelen. Hierdoor zijn wij beter in staat uw ervaringen op verschillende
browsers en apparaten naadloos op elkaar af te stemmen en u relevantere content
en advertenties aan te bieden (bijv. zodat we hetzelfde artikel niet twee keer tonen).
Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie over hoe u het koppelen van apparaten
kunt beperken;
· het analyseren en meten van de prestaties, doelmatigheid en bereik van onze
advertenties (inclusief gerichte advertenties) en marketinginspanningen op de
Digitale Diensten en elders.
4. Ter bescherming van onze rechten of die van anderen , waaronder:
· het opsporen, voorkomen en actie ondernemen tegen fraude of mogelijk illegale
activiteiten, misbruik van de Digitale Diensten, schending van intellectueleeigendomsrechten en andere inbreuken op de wet- en regelgeving, deze
Privacyverklaring, onze Gebruiksvoorwaarden of ander MATRESHKA-beleid;
· het uitvoeren van audits, beoordelingen en toetsen of andere
probleemoplossende activiteiten;
· het maken van back-ups van onze systemen (inclusief voor noodgevallen) en het
verbeteren van de beveiliging van de Digitale Diensten in het algemeen;
· het voldoen aan en handhaving van de toepasselijke sectorgerelateerde en
wettelijke voorschriften (inclusief juridische acties, zoals rechterlijke beschikkingen,
bevelen of dagvaardingen) en het naleven van contractuele verplichtingen.
D. GRONDLSAGEN VOOR HET GEBRUIKEN VAN GEGEVENS
Wij verwerken persoonsgegevens voor uiteenlopende doeleinden op de volgende
grondslagen:
Ter uitvoering van onze contractuele verplichtingen jegens u. Wij en onze
dienstverleners verwerken uw gegevens in het kader van de uitvoering van onze
contractuele verplichtingen jegens u wanneer wij uw gegevens gebruiken om de
Digitale Diensten en daaraan gerelateerde content, producten en diensten aan te
bieden en om met u te communiceren. Als u bijvoorbeeld een abonnement bij ons
afsluit, verwerken wij uw betalings- en contactgegevens en gebruiken deze en
andere gegevens om de door u verzochte ondersteunende diensten te kunnen

aanbieden. Op dezelfde grond versturen wij informatieve berichten aan u, zoals
bevestiging van een abonnement of om u in kennis te stellen van wijzigingen in een
Digitale Dienst. Als de verzochte gegevens niet worden verstrekt, is het wellicht
niet, of niet meteen, mogelijk aan onze contractuele verplichtingen te voldoen.
Ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Wij verwerken uw gegevens
ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen wanneer wij uw gegevens
gebruiken om de Digitale Diensten en daaraan gerelateerde content, producten en
diensten aan te bieden, om met u te communiceren en voor onze advertentie- en
marketingdoeleinden. Tot onze gerechtvaardigde belangen behoren bijvoorbeeld
het aanbrengen van verbeteringen in, het aanpassen van en vaststellen hoe u
omgaat met de Digitale Diensten en daaraan gerelateerde content, producten en
diensten, en het communiceren met u over producten en diensten die voor u
interessant kunnen zijn. Ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen
kunnen wij uw gegevens delen met aan ons gelieerde partijen en
dochtermaatschappijen, dienstverleners en zakelijke partners (inclusief voor onze
advertentie- en marketingdoeleinden) en in het kader van zakelijke transacties. Wij
hebben maatregelen ingesteld om de veiligheid te waarborgen van de gegevens
die wij verwerken voor het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen.
Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen . Wij verwerken en delen uw
gegevens waar nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen wanneer wij
uw gegevens gebruiken om onze rechten of die van anderen te beschermen en
wanneer wij uw gegevens delen met anderen voor zover wettelijk voorgeschreven
of noodzakelijk ter bescherming van onze rechten. Wij moeten om belasting- en
financiële verslagleggingsredenen bijvoorbeeld bepaalde gegevens over u
verzamelen wanneer wij uw betaling voor een abonnement verwerken.
Met uw toestemming. Indien dit wettelijk is voorgeschreven, vragen wij uw
toestemming om uw gegevens te verwerken. Met betrekking tot Cookies en
Vergelijkbare Technologieën vragen wij uw toestemming zoals omschreven in ons
Cookiebeleid. Wanneer uw toestemming de grondslag is waarop wij uw
persoonsgegevens verwerken, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken.
Zie hiervoor het hoofdstuk “Neem contact met ons op” hieronder.
E. Hoe wij GEGEVENS DELEN
Wij delen de verkregen gegevens met:
1. Dienstverleners . In verband met het aanbieden en uitvoeren van de Digitale
Diensten, Inschrijfformulieren en het uitvoeren van bestellingen voor onze
producten of diensten maken wij gebruik van derden die namens ons diensten
aanbieden of transacties afhandelen, zoals verwerking van betalingsopdrachten,
verspreiding van e-mails, samenstellen van mailinglists, cloud-computing, analyses,
digitale content of print subscription performance measurements, adserving, en in
het kader van sweepstakes, competities, promotionele activiteiten of evenementen.
Deze dienstverleners gebruiken de aan hen verstrekte gegevens voor zover nodig
of gewenst is voor de betreffende dienstverlening.
3. Adverteerders, aanbieders en partners van op adverteren en marketing
betrekking hebbende diensten . Wij kunnen uw gegevens verstrekken aan
adverteerders, reclamebureaus, advertentienetwerken, advertentiebeurzen,
marketingbureaus, leveranciers van technologie en andere partijen die reclame- of
marketingcampagnes opzetten, leveren en beoordelen, inclusief gerichte

advertenties.
4. Sociale-Mediaplatformen. Wanneer u gebruik maakt van sociale-mediawidgets,
content deelt door middel van knoppen op sociale media, of functies van de Digitale
Diensten gebruikt die door Sociale-Mediaplatformen aangeboden content of
functies bevatten, worden door de betreffende Sociale-Mediaplatformen gegevens
verzameld. Wij raden u aan het privacybeleid van deze Sociale-Mediaplatformen te
raadplegen om te weten welke beleid zij hanteren. Dit ligt buiten onze macht.
5. Zakelijke partners . In bepaalde omstandigheden verstrekken wij uw gegevens
aan zakelijke partners, zoals met ons samenwerkende partners, contentsponsors of
evenement organisatoren, voor verschillende doeleinden. Zo kunnen wij
samenwerken met derden om producten aan te bieden onder een gezamenlijk
merk of producten die gezamenlijk gesponsord of gepromoot worden. Deze
activiteiten vinden zowel op de Digitale Diensten als op andere media plaats. De
betrokkenheid van zakelijke partners aan een specifieke activiteit wordt aan u
gecommuniceerd doordat de betreffende producten, diensten of merken van de
betreffende partner worden opgenomen.
6. Andere partijen voor zover wettelijk voorgeschreven of ter bescherming van onze
rechten . Wij delen uw gegevens voor zover wij dit nodig of wenselijk achten ter
bescherming, handhaving of verdedigen van onze wettelijke rechten, de privacy of
veiligheid van onze werknemers en gebruikers van de Digitale Diensten of andere
(rechts)personen, of ter naleving of handhaving van de toepasselijke
sectorstandaarden, wetgeving of rechterlijke uitspraken, inclusief beschikkingen,
bevelen, dagvaardingen en andere verzoeken van bevoegde
(overheids)autoriteiten.
7. Zakelijke transacties . Wij kunnen gegevens over u gebruiken bij een besluit tot
het overwegen van, het voeren van onderhandelingen over, of uitvoeren van een
verkoop of overdracht van onze onderneming of activa, of een deel daarvan, aan
een derde, zoals in geval van een fusie, overname of andere vervreemding, of in
verband met een faillissement, ontbinding of vereffening.
8. Met uw toestemming of zoals overigens door u aangegeven . Daarnaast delen
wij uw gegevens met derden wanneer u daarvoor toestemming hebt gegeven of
wanneer u hierom hebt verzocht.
Wij kunnen de hierboven genoemde ontvangers gevestigd zijn in een ander land
dan het uwe (of dan waarin wij de Digitale Diensten of Inschrijfformulieren
aanbieden). Zie “Internationale doorgifte van gegevens” voor meer informatie.
F. UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS
U hebt in bepaalde omstandigheden het recht op inzage van of het bezwaar maken
tegen het gebruik van de persoonsgegevens die wij over u in ons bezit hebben
(inclusief in verband met direct marketing). U kunt ons ook verzoeken, met
inachtneming van de toepasselijke wetgeving, uw gegevens te corrigeren,
actualiseren, wissen, de verwerking van uw gegevens te beperken of uw gegevens
in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te delen met een
andere onderneming.
Wij verzoeken u contact met ons op te nemen indien u gegevens wilt laten
bijwerken of corrigeren, mochten de persoonsgegevens die wij van u bezitten
onjuist zijn.
Als u deze rechten met ons wilt bespreken of uitoefenen, dan kunt u contact met

ons opnemen. Zie het hoofdstuk “Neem contact met ons op” hieronder. Als wij
aanvullende informatie van u nodig hebben om uw verzoek te kunnen uitvoeren,
nemen wij contact met u op.
a. UW OPTIES, INCLUSIEF OPT-OUTS VOOR MARKETING EN GERICHTE
ADVERTENTIES
Uitschakelen van Direct Marketing
E-mailmarketing. U kunt afzien van het verder ontvangen van marketing- of
promotionele e mails van ons of derden (als u ervoor hebt gekozen communicaties
van derden of andere soorten communicatie van ons te ontvangen, zoals wettelijk
voorgeschreven) door te klikken op de in de betreffende e-mails opgenomen link
“afmelden”. N.B.: Als u dit doet, ontvangt u nog steeds e-mails of andere berichten
van ons in verband met uw transacties met ons of uw gebruik van de Digitale
Diensten (zoals bevestiging van uw abonnement of om u te informeren over
wijzigingen in een Digitale Dienst of in reactie op uw verzoek uw wachtwoord te
wijzigen).
Sms-marketing . Als u hebt verklaard deel te willen nemen aan een sms-marketingof promotiecampagne in verband met een Digitale Dienst, kunt u zich hiervoor
afmelden door de in deze sms-berichten opgenomen instructies te volgen (bijv.
door het woord STOP te sms’en) of de instructies die aan u zijn meegedeeld toen u
aangaf sms-berichten te willen ontvangen.
Direct-mail. Als u hebt verklaard dat u via de post aanbiedingen wenst te ontvangen
in verband met een Digitale Dienst (voor zover deze verklaring wettelijk is
voorgeschreven), kunt u ons verzoeken deze toezending te staken door ons
daarvan schriftelijk in kennis te stellen op het in het hoofdstuk “Neem contact met
ons op” vermelde adres. Vermeld in uw brief de naam van de Digitale Dienst of
publicatie waarop uw verzoek betrekking heeft.
Marketing door derden. Voor zover u ons daarvoor toestemming hebt gegeven,
verstrekken wij uw contactgegevens aan derden voor hun eigen
marketingdoeleinden. Als u niet langer wilt dat uw gegevens voor deze doeleinden
gebruikt worden, dan kunt u daartoe schriftelijk een verzoek indienen op het in het
hoofdstuk “Neem contact met ons op” vermelde adres. Vermeld in uw brief de
naam van de Digitale Dienst of publicatie waarop uw verzoek betrekking heeft.
Gezamenlijk merk, gezamenlijke sponsoring of gecombineerde aanbiedingen . Als
u hebt aangegeven aanbiedingen onder een gezamenlijk merk of gezamenlijke
sponsoring, of gecombineerde aanbiedingen te willen ontvangen, kan de daarbij
betrokken derde uw gegevens gebruiken voor zijn eigen doeleinden, inclusief voor
zijn eigen advertentie- en marketingdoeleinden, overeenkomstig het privacybeleid
van die derde. Om uw opt-out-rechten uit te oefenen jegens die derde dient u
rechtstreeks met die derde contact op te nemen.
Opt-outs voor gericht adverteren

Afhankelijk van uw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van Cookies en
Vergelijkbare Technologieën, kunnen de advertenties die u ziet op de Digitale
Diensten zijn afgestemd op uw interesses. Dit betekent dat deze advertenties zijn
gebaseerd op de gegevens die wij en anderen van u hebben verkregen, inclusief
door het gebruik van Cookies en Vergelijkbare Technologieën. In ons Cookiebeleid
wordt omschreven hoe u het traceren van uw activiteiten en het aangeboden
krijgen van gerichte advertenties in browsers en mobiele apps die u gebruikt om
toegang te krijgen tot de Digitale Diensten, kunt beperken. N.B.: Als u aangeeft
geen gerichte advertenties te willen zien, krijgt u nog steeds advertenties te zien,
maar die zijn dan niet gebaseerd op uw interesses. Daarnaast geldt dat als u de in
het Cookiebeleid omschreven stappen uitvoert, er nog altijd voor de andere in deze
Privacyverklaring omschreven doeleinden automatisch gegevens worden
verzameld over hoe u omgaat met de Digitale Diensten (bijv. om uw
gebruiksvoorkeuren op te slaan of bepaalde functies te activeren).
De door ons gebruikte technologieën om advertenties aan te bieden verschillen per
website en mobiele app. Vergeet ook niet dat de instellingen per browser en
apparaat verschillen.
Andere opties
1. Apparaatinstellingen. U kunt uw voorkeuren voor specifieke Digitale Diensten
inzien en aanpassen via de instellingen van uw apparaat (bijv. ons toegang geven
tot uw exacte locatiegegevens).
2. Pushmeldingen. Indien u voor een specifieke Digitale Dienst pushmeldingen op
uw apparaat hebt geactiveerd, kunt u uw voorkeuren ten aanzien daarvan inzien en
aanpassen via de instellingen op uw apparaat. Zo kunt u de relevante app voor
“Meldingen” (iOS) of “App-meldingen” (Android) selecteren en meldingen
uitschakelen.
G. HOE WIJ UW GEGEVENS BESCHERMEN EN BEWAREN
Wij gebruiken verschillende beveiligingstechnologieën en – procedures die ons
helpen uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of
bekendmaking.
Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang onze relatie met u voortduurt. Als onze
relatie met u ten einde komt, bewaren wij uw persoonsgegevens nog voor een
bepaalde tijd om ons in staat te stellen:
· bedrijfsgegevens en marktrends te analyseren en/of voor controledoeleinden en
om onze Digitale Diensten te verbeteren;
· te voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen krachtens het toepasselijke recht of
andere voorschriften;
· rechtsvorderingen in te stellen of ons daartegen te verweren;
· fraude op te sporen en te voorkomen;
· klachten over de Digitale Diensten, onze producten en diensten af te handelen.
Wij vernietigen uw persoonsgegevens zodra zij niet langer voor de hierboven
vermelde doeleinden bewaard hoeven te blijven. Mochten er gegevens zijn die wij,
om technische redenen, niet van onze systemen kunnen verwijderen, dan nemen

wij in plaats daarvan gepaste maatregelen om toekomstige verwerking of gebruik
van die gegevens te voorkomen.
H. INTERNATIONALE DOORGIFTE VAN GEGEVENS
In bepaalde omstandigheden worden uw persoonsgegevens doorgegeven,
opgeslagen en verwerkt in landen buiten de Europese Unie en het Verenigd
Koninkrijk, waarvan de wetgeving mogelijk niet dezelfde mate van
gegevensbescherming biedt als die van de Europese Unie en het Verenigd
Koninkrijk.
In die gevallen nemen wij gepaste maatregelen om uw gegevens te beschermen,
waaronder het afsluiten van overeenkomsten. Voor meer informatie over deze
maatregelen kunt u contact met ons opnemen op de hierna vermelde wijze.
I. RECHT OP PRIVACY VAN KINDEREN
De Digitale Diensten zijn niet bestemd voor gebruik door kinderen, met name
kinderen jonger dan 16 jaar, en wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van
kinderen onder de 16.
J. LINKS NAAR WEBSITES, APPS EN ANDERE DIENSTEN VAN DERDEN
Sommige Digitale Diensten bevatten links naar websites, mobiele apps of andere
diensten van niet aan MATRESHKA gelieerde partijen. Daarnaast kunnen de
Digitale Diensten aan u beschikbaar worden gesteld via externe platformen (zoals
appstores of Sociale-Mediaplatformen) of andere kanalen. Wij zijn niet
verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites, mobiele apps of andere
diensten en kanalen die niet door Hearst worden geëxploiteerd; wij raden u aan in
deze gevallen het privacybeleid en de privacyverklaringen van deze derden te
raadplegen.
K. WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING
Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast in verband met
wijzigingen in ons privacybeleid of in de toepasselijke wet- en regelgeving. Voor
zover deze wijzigingen van wezenlijke invloed zijn op de verwerking of anderszins
een aanmerkelijke invloed op u hebben, stellen wij u daarvan vooraf in kennis, om
u de mogelijkheid te bieden uw rechten uit te oefenen (bijv. bezwaar te maken
tegen verwerking). Op de betreffende Digitale Diensten staat te allen tijde de meest
recente versie van deze Privacyverklaring gepubliceerd, onder vermelding van de
datum waarop deze voor het laatst is gewijzigd. Op uw gebruik van de Digitale
Diensten is de alsdan geldige versie van de Privacyverklaring van toepassing.
L. NEEM CONTACT MET ONS OP
De MATRESHKA - die verantwoordelijk is voor de Digitale Diensten of
Inschrijfformulieren die u gebruikt of bezoekt, is de verwerkingsverantwoordelijke
voor de persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken met betrekking tot die
Digitale Dienst of Inschrijfformulier. De betreffende verwerkingsverantwoordelijken
en hun publicaties staan hieronder vermeld, tezamen met hun contactgegevens.

Voor meer informatie: http://www.matreshkamagazine.nl

U kunt contact met onze Functionaris voor Gegevensbescherming opnemen via
info@matreshkamagazine.nl
Wij hechten er belang aan om, als u een klacht of vraag heeft over privacy, daar
samen met u een bevredigende oplossing voor te vinden. Mocht u menen dat wij u
daarbij niet hebben kunnen helpen, dan hebt u het recht een klacht in te dienen bij
de Autoriteit Persoonsgegevens.

