Acquire - Privacyverklaring

Acquire neemt de privacy van haar bezoekers en leden heel serieus en
verwerkt uw persoonsgegevens daarom op een veilige manier en met als enig
doel om de door Acquire aangeboden producten en diensten te kunnen
leveren. Wij nemen de verantwoordelijkheid om uw informatie te beschermen
en om dit waar te kunnen maken hanteren wij het principe
“gegevensminimalisatie”. Om uw privacy te waarborgen, handelt Acquire
natuurlijk in overeenstemming met de wet bescherming persoonsgegevens en
Europese avg-wet.
Persoonsgegevens

"Persoonsgegevens”: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel
naar deze persoon te herleiden is.

1. Wie is Acquire?
Acquire Publishing (hierna “Acquire”) is een plek waar de ontwikkelingen in actuele thema’s binnen
de mobiliteit, openbare ruimte, bouw&infrastructuur en architectuur worden verzameld en gedeeld
via nieuwsbrieven, online/ papieren content, congressen, netwerken en trainingen. Wij bieden onze
leden gratis en betaalde lidmaatschappen. In deze hoedanigheid verzamelen en bewaren wij
persoonsgegevens om onze leden op maat te kunnen bedienen. Tot slot is Acquire alleen actief
binnen de Europese Unie en heeft dus alleen met de Europese wetgeving te maken.
De verwerking verantwoordelijke:
Acquire Publishing b.v.
Schrevenweg 3
8024 HB Zwolle
Kamer van Koophandel: 05080891
Hosting providers
Yourhosting BV
Ceintuurbaan 28
8024 AA, Zwolle
KVK-nummer: 57896968

Liones BV
Polakweg 7
2288GG, Rijswijk
KVK-nummer: 27163982

SWstudio
Van Heemskerckstraat 21
6921DM, Duiven
KVK-nummer: 52735699

Overige verwerkers
Voor de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten maken wij gebruik van service partijen. Deze
zetten wij in voor mailing, hosting, softwareondersteuning, drukken en verzending. De partijen die
ons hierbij ondersteunen hebben daardoor toegang tot delen van de onze database. Om de
integriteit en de beveiliging van de verwerking te waarborgen hebben wij een
verwerkingsovereenkomst gesloten met deze partijen. De overeenkomsten met de hosting en
service partijen zijn opvraagbaar mocht dit nodig zijn. Contact:
klantenservice@acquirepublishing.nl

2. Welke informatie wordt door Acquire verzameld en verwerkt?
Website
Bij gebruik van de website worden geanonimiseerde IP-adressen verzameld en verwerkt. Dit
gebeurt aan de hand van cookies. Meer informatie hierover vindt u in hoofdstuk 6.
Account
Om onze diensten en producten op het gewenste te kunnen leveren, krijgt u van ons een gratis
account bij het afnemen hiervan. Afhankelijk van het type dienst of product vragen we u een
aantal gegevens in te voeren die noodzakelijk zijn voor de levering. De meest minimale vorm
hierbij uw voor- en achternaam en emailadres op te geven. Het opgeven van een profielfoto,
plaats in sector, functieniveau en interessegebieden is hierbij optioneel.
Lidmaatschap en deelnemen evenement
Wanneer u een lidmaatschap afsluit of deelneemt aan een evenement worden er minimaal de
volgende gegevens gevraagd: voor- en achternaam, emailadres, organisatiegegevens, plaats in
sector, functieniveau, interessegebieden en factuur- of betalingsgegevens. Het opgeven van een
telefoonnummer is optioneel. Betreft het een lidmaatschappen waar via de post iets wordt
toegestuurd dan is zijn de adresgegevens verplicht.
Artikelen en auteurs
Acquire biedt de mogelijkheid te reageren op artikelen en uw favoriete auteurs te volgen. Deze
informatie wordt bijgehouden en getoond in uw persoonlijke account. Ook wordt de mogelijkheid
geboden om dit te tonen aan de andere leden als zij uw profiel bekijken.
Evenementen
Tijdens onze evenementen worden er foto- en video-opnamen gemaakt. Deze opnamen worden
gebruikt ter promotie van het evenement.
3. Voor welke doeleinden zal Acquire informatie over u gebruiken?
Doel
Aard van de gegevens
Beheer van account
Voor- en achternaam
e-mailadres
Beheer en controle van lidmaatschappen

Voor- en achternaam
e-mailadres
Organisatiegegevens
Factuur- en betalingsgegevens
Adres (per post ontvangen)
Telefoonnummer (optioneel)
Interne bewerkingscode
Gegevens met betrekking tot transacties

Beheer van nieuwsbrieven en gratis
lidmaatschappen, informatie over producten,
diensten en aanbiedingen

Voor- en achternaam
e-mailadres
Interne bewerkingscode

Beheer van promotiemateriaal

Foto- en video-materiaal evenementen

Goede werking website

Geanonimiseerde IP-adressen

Gebruik door derden
Uw gegevens worden alleen binnen Acquire en gelieerde bv’s verwerkt. Zonder uw expliciete
toestemming zal Acquire uw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor directmarketing of andere doeleinden. Via ons kunnen derde partijen u dus nooit aanbiedingen doen
die niet over Acquire gaan.
4. Op welke wijze beschermt Acquire uw persoonsgegevens?
Acquire heeft als uitgangspunt zo min mogelijk persoonlijke informatie van u te bewaren en te
verwerken. Daarnaast vermijden wij voor zover mogelijk de bewaring en verwerking van gevoelige
persoonlijke informatie. Voor de persoonsgegevens die wij wel bewaren en verwerken voor het
leveren van onze producten en diensten nemen wij passende technische en organisatorische
maatregelen nemen om uw (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm
van onrechtmatige verwerking.
-

Een persoonlijk account gaat altijd samen met een wachtwoord. Deze wordt eenmalig per
mail exclusief aan de houder van het account verstrekt. Acquire heeft hier geen inzicht in,
omdat deze gehasht worden opgeslagen.
Op de pagina waar uw persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een
beveiligde verbinding.

5. Op welke wijze kan ik mijn persoonsgegevens inzien, wijzigen, delen of verwijderen?
U hebt te allen tijde het recht op toegang, wijzigen, delen en verwijderen van uw
persoonsgegevens. Dit kan u zelf direct via uw persoonlijke account regelen. Mits in het bezit van
de meest recente versie. Mocht u een verouderd of geen account hebben dan helpen we u graag
via onze klantenservice. Neem daarvoor contact met ons op via:
e-mail: klantenservice@acquirepublishing.nl. Wij streven ernaar om uw verzoek altijd binnen 1
week af te handelen. Lukt dit niet dan wordt uw verzoek uiterlijk binnen 4 weken afgehandeld.
Daarnaast heeft u de mogelijkheid om te bepalen wat er met uw persoonsgegevens gebeurt na
uw overlijden. Voor meer informatie over dit onderwerp, verwijzen we u graag naar de website van
de Autoriteit Persoonsgegevens.
6. Cookies
Om de website aan te bieden maken we gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje
dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schrijf
van je computer wordt opgeslagen. Acquire plaatst enkele cookies die noodzakelijk zijn voor het
functioneren van de site. Denk hierbij aan ingelogd zijn en het mogelijk maken om te reageren.
Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar
ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet (zoals Google Analytics) zijn zeer belangrijk.
Zonder anonieme input van bezoekers hebben wij geen beeld van het gebruik van de website en
hoe we hem kunnen verbeteren. Een advertising cookie die wordt geplaatst zorgt middels een
zogeheten ‘frequency cap’ dat je niet continu wordt benaderd door dezelfde advertentie.
De ‘tracking cookies’, die worden geplaatst voor voor analytische doeleinden of advertenties, zijn
zogenaamde ‘third party cookies’. Deze cookies worden niet door ons zelf geplaatst, maar door
derde partijen. Om deze reden kunnen wij hier geen verantwoording voor nemen.
Wil je niet dat er cookies worden geplaatst? Dan kun je cookies eenvoudig uitzetten via je
browser. Hoe je dit moet doen kun je vinden op de website van de consumentenbond.

Overzicht van gebruikte cookies
Hieronder wordt beschreven welke cookies Acquire zelf plaatst en van welke third-party cookies
gebruik wordt gemaakt.
Google Analytics
Via Google Analytics worden geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen
wij zien hoe bezoekers zoals u de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om
gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting onze website. Tevens optimaliseren wij
hiermee de werking van de website. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien
Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google
verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen
analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. Lees het privacy beleid van google
voor meer informatie.
Wilt u niet dat uw klikgedrag wordt bijgehouden? Dan kan u via de website van Google een
browser plugin downloaden die dit voorkomt. Deze instelling geldt dan voor alle websites die je
bezoekt, dus niet alleen voor de websites van Acquire. U kunt de browserplugin hier downloaden.
Functionele cookies
Kernfuncties
Dit zijn cookies die strict noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies
kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt. Zo wordt er op onze websites gebruik gemaakt
van cookies om in te kunnen loggen en te reageren. Ook worden cookies gebruikt om instellingen en
voorkeuren te onthouden.
Sociale knoppen
Op de site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op Facebook,
Twitter, Google Plus en LinkedIn. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf, en
maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat je ingelogd bent zodat je niet elke keer
op Twitter of Facebook hoeft in te loggen zodra je iets wilt delen. Om te zien wat zij met
persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kun je de privacyverklaringen van
Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) inzien.
Embedded content
In blogartikelen kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op
onze websites wordt ontsloten. Denk hierbij aan Slideshare presentaties, YouTube video’s en
Storify. Op vergelijkbare wijze als de sociale knoppen maken deze codes vaak gebruik van
cookies. Wat zij met de cookies en persoonsgegevens doen kun je vinden in het privacybeleid van
de desbetreffende dienst. Wij hebben hier geen controle op.
Advertising cookies
Om advertenties te serveren wordt een cookie van DoubleClick geplaatst. Deze cookie houdt geen
surfgedrag en persoonlijke informatie bij, en zorgt er alleen voor dat niet continu dezelfde
advertenties worden vertoond. Dit wordt ook wel een ‘frequency cap’ genoemd. Als je desondanks
deze cookie niet wilt laten plaatsen kan u deze blokkeren. Informatie hierover vindt u op de
website van de consumentenbond.
Tot slot
Wij kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke computer dit gebeurt. U blijft dus
een anonieme bezoeker, omdat wij gebruik maken van gemaskeerde IP-adressen. Wanneer u
onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van
cookies. Bij verder gebruik van onze websites accepteert u het gebruik ervan.

7. Bewaartermijn
Voor alle persoonsgegevens die Acquire voor u bewaard wordt in overeenstemming met de
geldende wetgeving een bewaartermijn van 7 jaar gehanteerd.
8. Wijziging privacyverklaring
Acquire behoudt zich het recht om de privacyverklaring te wijzigen mocht dit nodig zijn. Hiervan
zullen wij u altijd op de hoogte stellen via de website.
9. Websites Acquire
Acquirepublishing.nl
Verkeerskunde.nl
Ovmagazine.nl
Straatbeeld.nl
Ruimteenlicht.nl
Groeneffect.nl
Buitenspelen.nl
Parkeer24.nl
Rescape.nl
Stedebouwarchitectuur.nl
Verkeerinbeeld.nl
Bouwcirculair.nl
Bouwgenootschap.nl
Bton.nl
Biind.nl

