
Geachte Dames en Heren, 

 

wij delen u mede dat in verband met het opstarten van de samenwerking met MASTERMEDIA 

Cioczek i Wójciak S.J. of één van de Verbonden Vennootschappen* de beheerder van uw 

persoonlijke gegevens is de vennootschap MASTERMEDIA Cioczek i Wójciak S.J. 

aan ul. Wojciechowska 9B met zetel te Lublin ingeschreven in het ondernemingsregister KRS 

[Landelijk Gerechtsregister] gevoerd door Sąd Rejonowy [District rechtbank] te Lublin onder het KRS 

nummer: 0000447072, NIP [fiscaal nummer] 8722287848. Het betekent dat u ons in het verleden Uw 

persoonlijke gegevens in het kader van onze samenwerking hebt verstrekt of dat U ons een formulier 

met een vraag hebt gestuurd, op basis waarvan u ons de gegevens heeft verschaft. 

Op 25 mei 2018 trad een nieuwe EU-verordening op gegevensbescherming ("AVG") in werking die 

van invloed is op onze contacten met U. Gezien het bovenstaande willen we met deze informatie u 

ervan verzekeren dat Uw gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op het 

gebied van gegevensbescherming en in het bijzonder met AVG worden verwerkt. De in ons bezit 

zijnde persoonlijke gegevens omvatten in feite Uw naam en contactgegevens zoals e-mailadres en 

telefoonnummer tenzij in het kader van onze samenwerking het noodzakelijk is meer persoonlijke 

gegevens te verwerken.  

We gebruiken de gegevens slechts voor zover noodzakelijk om lopende contacten tussen ons en U 
mogelijk te maken die uit onze economische activiteiten voortvloeien, d.w.z.: 

 contact om de overeenkomst als ook Uw vragen te voltooien - de rechtsgrondslag voor 
gegevensverwerking is de noodzaak van gegevens om de overeenkomst te sluiten en uit te 
voeren als ook om de wettelijke belangen van de Beheerder uit te voeren; het redelijke belang 
van de Beheerder is contact voor de juiste uitvoering van de overeenkomst; 

 klachtenbehandeling - rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is de noodzaak van 
gegevens om de overeenkomst te sluiten en uit te voeren als ook om de wettelijke belangen 
van de Beheerder uit te voeren; het redelijke belang van de Beheerder is contact voor de 
juiste uitvoering van de overeenkomst waaronder klachtenbehandeling; 

 marketing - d.w.z. het verstrekken van informatie over onze producten of diensten als ook 
uitnodigingen om aan georganiseerde wedstrijden deel te nemen - rechtsgrondslag voor 
gegevensverwerking is de noodzaak van gegevens om de wettelijke belangen van de 
Beheerder uit te voeren; het redelijke belang van de Beheerder is directe marketing van eigen 
diensten; 

 archivering - rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is de noodzaak van gegevens om de 
wettelijke belangen van de Beheerder uit te voeren; het redelijke belang van de Beheerder is 
realisatie van archivering; 

 boekhouding en belasting - rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is de noodzaak van 
gegevens om aan de wettelijke verplichting van de Beheerder op grond van de bepalingen 
betreffende de boekhoudkundige en fiscale wetten te voldoen; 

 uitvoeren van onderzoek en analyse betreffende onze activiteit in het kader van onder andere 
het verbeteren van dienstverlening of het schatten van de belangrijkste belangstelling en 
behoeften van klanten, als ook het uitvoeren van statistische analyses en het testen van het 
kwaliteitsniveau van onze producten en diensten -rechtsgrondslag voor gegevensverwerking 
is de noodzaak van gegevens om de wettelijke belangen van de Beheerder uit te voeren; het 
redelijke belang van de Beheerder is het verbeteren de kwaliteit van de diensten. 

 We zullen geen informatie verkrijgen of opslaan die als vertrouwelijk kunnen worden beschouwd. Er 
worden geen beslissingen genomen in het kader van geautomatiseerde verwerking van 
persoonsgegevens en ook profilering. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard voor de duur van 
onze zakelijke relaties en voor een langere periode indien door de wet of plichten van de beheerder 
van persoonlijke gegevens vereist.  
Bij verwerking van Uw persoonlijke gegevens op basis van uw toestemming worden de persoonlijke 
gegevens verwerkt totdat u uw toestemming intrekt. 
 U hebt het recht op toegang tot de inhoud van uw gegevens en om inzage van en rectificatie of 
wissing van de persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking alsmede het recht 
tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt met 



name bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of marketingmateriaal door e-mail of 
andere communicatiemiddelen. 
 Voor zover de toestemming van uw persoonlijke gegevens de basis is voor het verwerken van uw 
persoonlijke gegevens, heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens in te trekken. Intrekking van 
toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van 
toestemming vóór intrekking was toegepast. Intrekking van toestemming kan eensluidend zijn met 
terugtrekking uit samenwerking met MASTERMEDIA Cioczek en Wójciak S.J. zijn. U hebt het recht 
een klacht bij een toezichthoudende autoriteit in te dienen. 
Als U geen informatie van ons wenst te ontvangen of als u bezwaar tegen de verwerking van 
persoonlijke gegevens wilt indienen, neem dan contact met ons op via de e-mail waarmee het bericht 
is verzonden. 
_____________________________________________ 

* Verbonden Vennootschappen: 

 Mastermedia GmbH, Kleiner Schippsee 5,  21073 Hamburg, Handelsregister beim 

Amtsgericht Düsseldorf, Nummer HRB 77350, Hamburg, Bundesrepublik Deutschland, 

 Mastermedia B.V., De Meern, Strijkviertel 15, 3454PH, KVK 65080718, Koninkrijk der 

Nederlanden, 

 Mastermedia (UK) Ltd. Unit 1A Enterprise Estate, Collett Way, Southall, Middlesex UB2 4SE, 

England, United Kingdom, Companies House number 5988167, 

 Foodplus Ltd., 11 All Saints Square, Rotherham, South Yorkshire S60 1PW, England, United 

Kingdom, Companies House number 9803578,  

 Imperia Distribution Ltd., Mansfield, 23-27 Leeming Street, East Midlands NG18 1NA, 

England, United Kingdom, Companies House number 7534530. 

 


