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Privacy Policy FoodMediair (versie april 2018- AVG) 

Privacy Policy  
Privacy policy voor grill- en barbecuemagazine FIRE&FOOD, (www.fire-food.nl) en receptenmagazine 
LEKKER KOKEN MET (www.lekkerkokenmet.nl) onderdeel van FoodMediair (www.foodmediair.nl) , 
eigenaar van FIRE&FOOD en LEKKER KOKEN MET.  

1) Waarborgen Privacy  
Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.fire-food.nl, www.lekkerkokenmet.nl, 
www.foodmediair.nl  is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy 
welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.  
 
2) Toestemming  
Door de informatie en de diensten op www.fire-food.nl, www.lekkerkokenmet.nl, 
www.foodmediair.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij 
hierin hebben opgenomen.  
 
3) Vragen  
Als u meer informatie wilt ontvangen, vragen hebt over de privacy policy of uw gegevens wilt inzien 
van FIRE&FOOD en/of LEKKER KOKEN MET als onderdeel van FoodMediair, kunt u ons benaderen via 
e-mail. Ons emailadres is barbara@foodmediair.nl, t.a.v. Barbara Schlosser-Dijkstra. Het verwijderen 
van uw gegevens gebeurt uiteraard wel binnen de kaders die hiervoor door de wet (i.c. de Fiscus) 
worden gesteld. 
 
4) Monitoren gedrag bezoeker  
www.fire-food.nl, www.lekkerkokenmet.nl, www.foodmediair.nl maakt gebruik van verschillende 
technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt 
en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat 
het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die 
we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte 
pagina’s. Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke 
pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere 
persoonlijke informatie.  
 
5) Gebruik van cookies  
www.fire-food.nl, www.lekkerkokenmet.nl, www.foodmediair.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat 
doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, 
om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de 
website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.  
 
6) Cookies uitschakelen  
U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de 
mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van 
de aanbieder van uw browser.  
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7) Cookies van derde partijen  
Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik 
maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. 
Deze cookies zijn niet door www.fire-food.nl, www.lekkerkokenmet.nl, www.foodmediair.nl te 
beïnvloeden.  

8) Onze adverteerders  
Op www.fire-food.nl en www.lekkerkokenmet.nl adverteren meerdere partijen, die allemaal hun 
eigen cookies plaatsen. Deze adverteerders gebruiken technologie voor hun advertenties en de links 
in hun advertenties die direct door uw browser worden herkend. Ze gebruiken onder meer 
automatische herkenning van IP-adressen die rechtstreeks naar de adverteerder wordt gestuurd. 
Daarnaast worden cookies, javascript en eventueel webbeacons ingezet om te monitoren hoe 
effectief de campagnes van deze partijen zijn. www.fire-food.nl heeft noch invloed noch controle 
over de cookies, het javascript en de webbeacons die onze adverteerders gebruiken. Al deze partijen 
hebben een eigen privacy policy en hanteren deze privacy policy voor het gebruik van hun website en 
de daaraan gekoppelde diensten. Meer informatie over hoe deze partijen omgaan met privacy vindt 
u op de websites van deze partijen.  
 
9) Privacy policy van adverteerders/derde partijen  
Voor meer informatie over de privacy policy van onze adverteerders en derde partijen die verbonden 
zijn aan deze website, kun u terecht op de websites van deze respectievelijke partijen. www.fire-
food.nl kan geen invloed uitoefenen op deze cookies en de privacy policy van door derden geplaatste 
cookies. Deze cookies vallen buiten het bereik van de privacy policy van op www.fire-food.nl, 
www.lekkerkokenmet.nl, www.foodmediair.nl. 
 
10) E-mail nieuwsbrief FIRE&FOOD 
Als u op de hoogte wilt blijven van nieuwe barbecues, bijzondere barbecue accessoires, 
evenementen, recepten en inspiratie, kan u zich inschrijven voor de FIRE&FOOD nieuwsbrief. We 
registreren dan uw naam en e-mailadres om uw verzoek uit te voeren. Dit profiel bewaren we totdat 
u zich weer afmeldt voor de FIRE&FOOD nieuwsbrief. Deze uitschrijfmogelijkheid bevindt zich in elke 
verstuurde nieuwsbrief. Deze emailadressen worden niet voor andere doeleinden gebruikt. 

11) Prijzen 
Als u mee doet met de prijsvragen van FIRE&FOOD en LEKKER KOKEN MET dan gelden onze 
spelvoorwaarden. Zie de website van FIRE&FOOD en LEKKER KOKEN MET. De NAW-gegevens die u 
per email aanlevert worden na het verstrekken van de einddatum van de prijs verwijderd worden.  
Deze gegevens worden voor andere doeleinden niet gebruikt. U leest onze spelvoorwaarden terug 
op www.fire-food.nl, www.lekkerkokenmet.nl, www.foodmediair.nl. 

12) Abonnee FIRE&FOOD 
Wanneer u abonnee bent van FIRE&FOOD dan wordt door BV Bondis, onder de naam 
Abonnementenland, uw persoonsgegevens beheert. Zolang uw abonnement loopt worden uw 
persoonsgegevens die we nodig hebben voor het beheren van uw abonnement of het verwerken van 
uw bestelling in de systemen van Abonnementenland bewaard. Wanneer u uw abonnement hebt 
beëindigd of uw bestelling is afgerond, worden uw gegevens nog maximaal nog 7 jaar voor marketing 
doeleinden bewaard. Tenzij de fiscale regels anders bepalen, worden na 7 jaar uw naam en uw adres 
verwijderd, zodat we de overblijvende gegevens alleen nog voor statistische doeleinden kunnen 
gebruiken. Lees meer over de privacy policy BV Bondis via deze link: 
https://aboland2.aboportal.nl/images/marketing/Aboland/PDF/Privacy_Statement_5.0.pdf 
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FIRE&FOOD (FoodMediair) heeft in het kader van de AVG hiervoor met BV Bondis een  
verwerkersovereenkomst gesloten om uw privacy gegevens te beschermen. 
 
Het betreft NAW-gegevens, abonnements- socio-demografische en betaalgegevens.  
Hieronder volgt een opsomming:  
naam, adres, telefoon, emailadres, geboortedatum, geslacht, beroep, lifestylekenmerken, gegevens 
met betrekking tot transacties/donaties/aankoopgeschiedenis/betalingen, data verkregen uit sociale 
profiele, gegevens met betrekking tot de nationaliteit, gezondheid, seksuele geaardheid godsdienst 
of levensovertuiging, politieke voorkeuren, lidmaatschappen van vakverenigingen of BSN-nummers, 
financiële data (bankrekeningnummer, creditcardnummer), afgeleide financiële data (o.a. 
inkomenscategorie, huizenbezit, autobezit) en  credit scoring. 
 
Deze gegevens worden gebruikt voor: 
A. Abonnementenbeheer, - facturatie en –administratie van reguliere, proef- en combinatie- 
    abonnementen. 
B. Verzending van bestelde artikelen en – zowel gedrukte als digitale – tijdschriften, 
C. de daarmee samenhangende betalingsverwerking en 
D. de werving van nieuwe en het terugwinnen van oud-abonnees, klanten en leden. 
E. Verzending van de maandelijkse FIRE&FOOD nieuwsbrief 
 
12) Abonnee LEKKER KOKEN MET 
Wanneer u abonnee bent van LEKKER KOKEN MET dan wordt door FoodMediair uw 
persoonsgegevens beheert. Zolang uw abonnement loopt worden uw persoonsgegevens die we 
nodig hebben voor het beheren van uw abonnement of het verwerken van uw bestelling in de 
systemen van FoodMediair bewaard. Wanneer u uw abonnement hebt beëindigd of uw bestelling is 
afgerond, worden uw gegevens nog maximaal nog 7 jaar voor marketing doeleinden bewaard. Tenzij 
de fiscale regels anders bepalen, worden na 7 jaar uw naam en uw adres verwijderd, zodat we de 
overblijvende gegevens alleen nog voor statistische doeleinden kunnen gebruiken.  

Het betreft NAW-gegevens, abonnements- en betaalgegevens. Hieronder volgt een opsomming:  
naam, adres, telefoon, emailadres, geslacht en financiële data (bankrekeningnummer). 
 
Deze gegevens worden gebruikt voor: 
A. Abonnementenbeheer, - facturatie en –administratie van reguliere, proef- en combinatie- 
    abonnementen. 
B. Verzending van bestelde artikelen en – zowel gedrukte als digitale – tijdschriften, 
C. de daarmee samenhangende betalingsverwerking en 
D. de werving van nieuwe en het terugwinnen van oud-abonnees, klanten en leden. 
 

Indien u uw abonnement onverhoopt wenst te beëindigen, dient u dit 3 maanden vóór het einde van 
het abonnementsjaar schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Het abonnement is pas beëindigd als wij 
u hiervan schriftelijk in kennis hebben gesteld. Wijzigingen in uw adres alleen schriftelijk, per brief of 
per e-mail aan ons door geven. 
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13) Zijn mijn persoonsgegevens bij FoodMediair en BV Bondis  wel goed beveiligd? 
Uw gegevens bij FoodMediair en BV Bondis zijn goed beveiligd tegen data-lekken en onrechtmatige 
verwerking. 

Dat gebeurt op 3 manieren, namelijk door: 
A. Technische maatregelen, o.a. wachtwoorden en beveiligde internetverbindingen 
B. Organisatorische maatregelen, o.a. beperking van toegangsrechten, scheiding van functies,  
    geheimhoudingsclausules  
C. Beveiliging in de software, bij het ontwikkelen van de (nieuwe) software wordt rekening gehouden  
    met de privacy richtlijnen die in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  
    worden gesteld die in mei 2018 in werking treedt. 

 

FoodMediair 

 
Barbara Schlosser-Dijkstra 
Uitgever, Eigenaar  
9 april 2018 

 


