
 

PRIVACY STATEMENT © BBP Media bv 

Dit is het privacybeleid van BBP Media bv, de verantwoordelijke voor de verwerking van 

persoonsgegevens, die worden verzameld. BBP Media bv houdt zich aan de eisen die de Autoriteit 

Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt en gaat vertrouwelijk met de klantgegevens om. 

Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 

behandeld en beveiligd. 
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Verwerking van persoonsgegevens 
Wanneer u uw gegevens achterlaat om content te kunnen downloaden verstrekt u actief 

persoonsgegevens aan BBP Media bv. Hiermee worden alle gegevens bedoeld waarmee een bepaald 

individu geïdentificeerd kan worden, zoals uw naam, zakelijk adres, e-mailadres, telefoonnummer, 

mobiele telefoonnummer en informatie over de diensten die u graag van BBP Media bv wenst te 

ontvangen. Daarnaast kunnen wij u tijdens uw registratie ook vragen andere informatie te 

verstrekken, zoals functietitel, branche, bedrijfsnaam en land. 

De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt in een gegevensbestand. Daarnaast geeft u 

toestemming aan BBP Media bv om u informatie van BBP Media bv te sturen zoals bijvoorbeeld 

specifieke nieuwsbrieven die aansluiten bij de door u tijdens uw registratie opgegeven interesses. 

Ook kunnen uw gegevens worden geanalyseerd om de informatie zo veel mogelijk op uw interesse af 

te stemmen.  

Verstrekking aan derden 
De aard van enkele van onze diensten vereist het doorgeven van uw gegevens aan door u 

aangegeven derde partijen. Dit is in het bijzonder van toepassing op: 

1. Het downloaden van documenten van leveranciers of dienstverleners. Wanneer u een 

document downloadt, kunt u door de desbetreffende derde partij worden benaderd. 

Met deze partijen heeft BBP Media een verwerkersovereenkomst, zodat we zeker weten 

dat ook zij zorgvuldig met uw gegevens om gaan. 

2. Bij inschrijving van een event gaat u ermee akkoord dat uw gegevens worden 

opgenomen in de BBP Media bv database.  Daarnaast worden uw gegevens verstrekt aan 

organisaties wiens sessie u heeft bezocht op ons event. Deze kunnen u eenmalig per e-

mail benaderen tot drie maanden na het event.  

Uw e-mailadres  
Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan 

kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante 

gelijksoortige producten en diensten van BBP Media bv. Het is ook mogelijk dat u ermee heeft 

ingestemd dat het e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor u relevante 

informatie omtrent producten, aanbiedingen en acties van en door BBP Media bv of andere 

bedrijven. Deze bedrijven worden door BBP Media bv zorgvuldig geselecteerd. Met deze partijen 

heeft BBP Media een verwerkersovereenkomst, zodat we zeker weten dat ook zij zorgvuldig met uw 

gegevens om gaan. 

Corrigeren of verwijderen van uw gegevens 
BBP Media bv houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw 

voorkeuren. BBP Media geeft u in veel gevallen de mogelijkheid deze zelf aan te geven. Indien u geen 

prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kunt u dit per e-

mail melden bij klantenservice@bbp.nl of schriftelijk bij BBP Media bv, t.a.v. Klantenservice, Postbus 

276, 3440 AG, Woerden. 

Inzage en correctie van uw gegevens  
Als u uw gegevens wilt zien, wilt corrigeren, of wilt laten verwijderen, kunt u dit doen door een mail 

te sturen naar: klantenservice@bbp.nl  

mailto:klantenservice@bbp.nl


Klikgedrag en IP-adres 
Op de websites van BBP Media bv worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze 

de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook 

kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze 

wijze kan BBP Media bv haar dienstverlening aan u verder optimaliseren aan de hand van uw IP-

adres. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u 

het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt 

gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden niet gekoppeld 

aan identificeerbare informatie, tenzij u hiervoor expliciet toestemming voor heeft gegeven.  

Gebruik van Cookies door BBP Media bv  
Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De 

website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om 

deze cookies op uw computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer 

van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw 

computer staan, ook na afsluiting van uw webbrowser. BBP Media bv gebruikt cookies om het 

navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren 

en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 

sessiecookies.  

 

BBP Media bv maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over haar klanten, voor 

doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond onze 

producten en gerichte marketingactiviteiten rond de producten van BBP Media bv, haar 

groepsmaatschappijen en eventueel door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Maar ook als u 

ingelogd bent bij BBP Media bv kan uw gebruikersnaam bewaard worden in een cookie. Voor 

websites van BBP Media bv is uw emailadres de gebruikersnaam. Websites van BBP Media bv die 

advertenties bevatten maken tevens gebruik van cookies. Deze houden bij welke advertenties al aan 

u vertoond zijn. Deze cookies worden niet door BBP Media bv zelf geplaatst maar door het bedrijf dat 

de advertenties verzorgt.  

Daarnaast maakt BBP Media gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt 

aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van een cookie om de website te 

helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie 

over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door 

Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te 

houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-

exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en 

internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk 

wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw 

IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. 

  



Uitzetten of verwijderen van cookies 
Alle browsers bieden de mogelijkheid om in de instellingen of opties aan te geven in hoeverre u 

cookies toestaat. Als u deze instellingen niet kunt vinden, kunt u de helpfunctie van uw browser 

raadplegen. Via uw browser kunt u ook de huidige cookies op uw computer bekijken en eventueel 

verwijderen. De consumentenbond geeft aan dat u op deze manier uw cookies kunt verwijderen: 

Cookies verwijderen in Internet Explorer 
1. Klik op het tandwiel rechtsbovenin > kies Internetopties > tab Algemeen. Klik onder 

'Browsegeschiedenis' op 'Verwijderen'. 
2. Wil je niet alles verwijderen? Vink dan in ieder geval 'Cookies en Websitegegevens' aan en klik op 

'Verwijderen'. 

Cookies verwijderen in Edge 
1. Klik op de 3 puntjes rechtsboven > Instellingen. Klik onder 'Browsegegevens wissen' de optie 'Kies 

wat u wilt wissen'. 
2. Selecteer de cookies (voorgeselecteerd) > Druk op de 'Wissen-knop'.  

Cookies verwijderen in Firefox 
1. Klik op de 3 streepjes rechtsboven, klik op Opties > Privacy > Individuele cookies verwijderen. 
2. Klik op 'Alle verwijderen'. 

Cookies verwijderen in Chrome 
1. Klik op de 3 puntjes, rechtsbovenin. Klik op Geschiedenis > Geschiedenis > Browsegegevens 

wissen. 
2. In het menu 'Browsegegevens wissen' heb je bovenin de optie om browsegegevens te wissen 

vanaf het eerste gebruik tot en met alleen het laatste uur. Daaronder kies je welke items je wilt 
wissen. Vink in elk geval 'Cookies en andere site- en plug-ingegevens' aan. 

3. Druk op de knop 'Browsegegevens' wissen. 

Cookies verwijderen in Safari (MacOS) 
1. Open Safari en ga naar Safari > Voorkeuren > Privacy > Bewaarde cookies en gegevens 

verwijderen > Beheer websitegegevens > Verwijder alles. 

BBP Media bv en andere websites  
Op de sites van BBP Media bv treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. BBP Media bv 

draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. 

Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.  

Beveiliging en bewaartermijn van uw gegevens 
De infrastructuur en programma’s zijn zo gemaakt en beveiligd dat onbevoegden geen informatie 

over klanten en bezoekers kunnen krijgen. BBP Media bv bewaart uw persoonsgegevens zo lang als u 

zelf uw lidmaatschap in stand houdt. 

Wijzigingen 
BBP Media bv behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. 

Check daarom regelmatig dit privacystatement voor het privacybeleid van BBP Media bv.  



Vragen 
Als u vragen heeft over ons privacybeleid of anderszins wilt reageren op het door ons gehanteerde 

privacybeleid dan kunt u contact met ons opnemen:  

 

e-mail: klantenservice@bbp.nl  

telefoon: +31 (0)348 415 305 

brief: Klantenservice, Postbus 276, 3440 AG, Woerden 


