
Privacy- en cookieverklaring MediaMaze 
 
1. Inleiding 
In deze privacy- en cookieverklaring kunt u informatie vinden over of, hoe en waarom MediaMaze 
(‘MediaMaze’ of ‘wij’) uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt.  
Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die door of namens 
MediaMaze worden verwerkt wanneer u gebruik maakt van de diensten van MediaMaze of op andere 
wijze met MediaMaze communiceert of in contact bent.  
 
2. Rol van MediaMaze 
In zijn algemeenheid is MediaMaze verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van uw 
persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent 
dat wij bepaalde wettelijke taken en verantwoordelijkheden hebben voor onze 
verwerkingsactiviteiten.  
 
Het adres van MediaMaze is Jacob Obrechtstraat 51, 1071 KJ, Amsterdam.  
 
Deze privacy- en cookieverklaring dient om u te informeren over hoe MediaMaze aan deze taken en 
verantwoordelijkheden voldoet.  
 
3. Verkrijgen persoonsgegevens 
MediaMaze verkrijgt persoonsgegevens op een aantal manieren. MediaMaze ontvangt uw 
persoonsgegevens tijdens het aanbieden en uitvoeren van uw diensten, wanneer u ons als klant 
aanneemt of anderszins contact met ons opneemt.  
Bovendien kunnen persoonsgegevens verzameld worden wanneer u onze website bezoekt of een van 
de op de website beschikbaar gestelde contactformulieren invult.  
 
4. Doeleinden en grondslag verwerking  
 
4.1 Cliënten  
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van cliënten verwerken: 

a. Contactinformatie: naam, adres, titulatuur, telefoonnummer, KvK-nummer, btw-nummer, 
bankrekeningnummer, e-mailadres, kopie van uw identiteitsbewijs (BSN wordt afgeschermd) 
en andere bedrijfs- en contactinformatie; 

b. Communicatie: e-mailberichten en brieven met contactpersonen; 
c. Opdrachtinformatie: informatie over de dienstverlening aan onze cliënten en informatie over 

de inhoud van de zaak. Dit kunnen ook strafrechtelijke persoonsgegevens zijn, wanneer deze 
gegevens verband houden met informatie over de inhoud van de zaak en MediaMaze hierover 
door betrokkene wordt geïnformeerd. 

d. Declaratie-informatie: gegevens met het oog op berekenen en vastleggen van vergoedingen 
en uitgaven, het doen van betalingen en het innen van vorderingen; 

e. Overige: andere gegevens. 
 
Deze persoonsgegevens verwerken wij met als doel:  

a. (Juridische) diensten te leveren aan de cliënt; 
b. Doen van betalingen en het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen stellen 

van derden daarvan; 
c. Het voeren van (gerechtelijke) gedingen; 
d. Het uitoefenen van accountantscontrole dan wel andersoortige controle, en/of  
e. De uitvoering of toepassing van wet- of regelgeving. 

 
 



De grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is: 
a. Toestemming van de betrokkene; 
b. De noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst met onze cliënten; 
c. De noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij dienen te voldoen; 
d. De noodzaak voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, 

waarbij die belangen zwaarder wegen dan de belangen of de fundamentele rechten van 
degene om wiens persoonsgegevens het gaat. 

 
4.2 Derden 
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van derden verwerken: 

a. Contactinformatie: naam, adres, titulatuur, telefoonnummer, KvK-nummer, btw-nummer, 
bankrekeningnummer, e-mailadres en andere bedrijfs- en contactinformatie; 

b. Communicatie: e-mailberichten en brieven met contactpersonen; 
c. Overige: andere gegevens. 

 
Deze persoonsgegevens verwerken wij met als doel: 

a. Doen van betalingen en het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen stellen 
van derden daarvan; 

b. (Juridische) diensten te leveren aan de cliënt, zoals het voeren van (gerechtelijke) gedingen; 
c. Het uitoefenen van accountantscontrole dan wel andersoortige controle, en/of  
d. De uitvoering of toepassing van wet- of regelgeving. 

 
De grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is:  

a. De noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij dienen te voldoen;  
b. De noodzaak voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, 

waarbij die belangen zwaarder wegen dan de belangen of de fundamentele rechten van 
degene om wiens gegevens het gaat. 

 
4.3 Websitebezoekers 
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van websitegebruikers/bezoekers verwerken:  

a. Contactinformatie (bij invullen contactformulier website): naam, adres, titulatuur, 
telefoonnummer, bankrekeningnummer, e-mailadres en andere bedrijfs- en 
contactinformatie; 

b. Overige: andere gegevens. 
 
Deze persoonsgegevens verwerken wij met als doel: 

a. Relevantie informatie te bieden; 
b. Om in contact te komen met een websitegebruiker/bezoeker. 

 
De grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is:  

a. Toestemming van de betrokkene 
b. De noodzaak voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, 

waarbij die belangen zwaarder wegen dan de belangen of de fundamentele rechten van 
degene om wiens gegevens het gaat. 

 
4.4. Sollicitanten 
Wanneer u bij MediaMaze solliciteert voor een baan of een stage, vragen wij om verschillende 
persoonsgegevens en documenten.  
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van sollicitanten verwerken:  

a. Contactinformatie: naam, adres, geboortedatum, geslacht, titulatuur, telefoonnummer, 
bankrekeningnummer, e-mailadres en andere contactinformatie; 

b. CV en motivatiebrief met daarin informatie over uw opleiding, werkervaring en vaardigheden; 



c. Gegevens over uw huidige dienstbetrekking en de eventuele beëindiging daarvan; 
d. Diploma, cijfers en/of andere bewijsmiddelen van de genoten opleiding; 
e. Gegevens over de functie waarop is gesolliciteerd; 
f. Referenties en eventuele andere gegevens die u aan ons verstrekt; 
g. Gegevens die wij verzamelen door bijvoorbeeld uw LinkedIn-profiel te bekijken; 
h. Andere gegevens waarvan de verwerking vereist of noodzakelijk is gelet op toepasselijke wet- 

of regelgeving.  
 
Deze persoonsgegevens verwerken wij met als doel: 

a. Het behandelen van de sollicitatie; 
b. Het beoordelen van uw geschiktheid voor de functie, de beschikbaarheid, de betrouwbaarheid 

en integriteit van de sollicitant; 
c. Het eventueel aangaan van een stage- of arbeidsovereenkomst; 
d. Opslaan in dossier voor eventuele toekomstige vacatures; 
e. De uitvoering of toepassing van wet- of regelgeving. 

 
De grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is:  

a. De noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst (afwikkelen sollicitatieprocedure); 
b. Ons gerechtvaardigde belang om een bij de functie passende beoordeling te maken van de 

geschiktheid en betrouwbaarheid van een sollicitant; 
c. De noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij dienen te voldoen; 

 
5. Delen persoonsgegevens met derden 
Wanneer u onze diensten gebruikt, kunnen we sommige van uw persoonsgegevens delen met derden. 
Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn om de overeenkomst waarbij u partij bent goed uit te kunnen voeren 
of omdat een wettelijke verplichting op ons rust om uw persoonsgegevens te delen.  
Wanneer we uw persoonsgegevens delen met derden, die namens ons persoonsgegevens verwerken 
(verwerkers), streven we ernaar dat waar mogelijk uw persoonsgegevens conform AVG en deze 
privacy- en cookieverklaring beschermd worden door de verwerkersovereenkomsten die wij met deze 
derden hebben gesloten.  
 
Hieronder wordt per betrokkene toegelicht met welke derden de persoonsgegevens kunnen worden 
gedeeld:  
 

1. Cliënten 
a. Verwerkingsverantwoordelijken (zoals Google, journalistieke media) bij wie u een 

beroep op het recht om vergeten te worden (artikel 17 AVG) wil doen; 
b. Andere betrokken partijen bij onze dienstverlening, zoals juridische professionals, de 

Autoriteit Persoonsgegevens, rechters, wederpartijen, en/of 
c. Als toestemming is gegeven door de betrokkene of als dit voortvloeit uit een wettelijke 

bepaling: andere derden. 
2. Derden 

a. Betrokken partijen bij onze dienstverlening, zoals juridische professionals, de 
Autoriteit Persoonsgegevens, rechters, wederpartijen, en/of 

b. Als toestemming is gegeven door de betrokkene of als dit voortvloeit uit een wettelijke 
bepaling: andere derden. 

3. Websitegebruikers/bezoekers 
a. Als toestemming is gegeven door de betrokkene of als dit voortvloeit uit een wettelijke 

bepaling: andere derden. 
4. Sollicitanten 

a. Referenten die in de sollicitatiebrief of C.V. zijn genoemd ter verificatie van de 
competenties van de sollicitant, en/of 



b. Als toestemming is gegeven door de betrokkene of als dit voortvloeit uit een wettelijke 
bepaling: andere derden. 

 
Onze websites bevatten ook links naar websites van derden. Als u op deze links klikt, verlaat u onze 
website. Onze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden: wij hebben 
immers geen invloed op de wijze waarop derden met uw persoonsgegevens omgaan. Wij kunnen 
daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de manier waarop deze websites met uw 
persoonsgegevens omgaan.  
 
6. Cookies 
Een cookie is een klein tekstbestandje dat door het bezoeken van websites wordt opgeslagen op uw 
apparaat. Cookies kunnen geraadpleegd worden via uw webserver of uw apparaat. 
 
Wij kunnen cookies op uw apparaat plaatsen als beheerder van de websites. Deze cookies worden 
'first party' cookies genoemd.  
 
Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op het gebruik van cookies door derde 
partijen. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw 
(persoons)gegevens omgaan en zijn daar dan ook niet verantwoordelijk voor. Voor meer informatie 
over hoe deze derden omgaan met uw (persoons)gegevens verwijzen we naar het privacy beleid van 
deze derde partijen (zie hierna).  
 
Google Analytics 
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze websites gebruiken. 
Voor dit doel worden cookies geplaatst. Deze informatie wordt overgebracht naar en door Google 
opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe 
onze websites gebruikt worden, om rapporten over de websites aan ons te kunnen verstrekken.  
De verwerking van jouw persoonsgegevens via Google Analytics is gebaseerd op ons gerechtvaardigde 
belang om algemene statistieken van onze websitebezoekers te verkrijgen.  
 
Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google1 en het specifieke privacybeleid van Google 
Analytics2. Zie hier voor meer informatie over de opt-out regeling van Google3. 
 
7. Waarborgen MediaMaze ter bescherming persoonsgegevens 
MediaMaze neemt passende technische en organisatorische maatregelen die in overeenstemming 
met de AVG uw persoonsgegevens beveiligen tegen vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde 
verstrekking of ongeoorloofde toegang, waaronder door ervoor te zorgen dat:  

• De vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens is gewaarborgd en de integriteit en 
beschikbaarheid van uw persoonsgegevens zal worden gehandhaafd; 

• Personeel is contractueel gebonden aan vertrouwelijkheid, en 
• Uw persoonsgegevens zijn beschermd tegen ongeoorloofde toegang.  

 
8. Bewaartermijn  
MediaMaze bewaart uw persoonsgegevens in beginsel niet langer dan nodig is om de in deze privacy- 
en cookieverklaring beschreven doeleinden te vervullen.  
 

 
1 https://policies.google.com/privacy?hl=nl 
2 https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl 
3 https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 



Het kan echter voorkomen dat we uw persoonsgegevens langer moeten bewaren, omdat dit nodig is 
om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  
Bijvoorbeeld in het geval van onze boekhouding: bepaalde persoonsgegevens moeten gedurende een 
periode van minimaal 7 jaar na het einde van een fiscaal boekjaar worden bewaard.  
Ook is het nodig dat we sommige van uw persoonsgegevens in onze dossiers maximaal 7 jaar bewaren 
voor archiveringsdoeleinden.  
Als sprake is van een (te verwachten) geschil of (gerechtelijke) procedure mogen wij uw 
persoonsgegevens eveneens langer bewaren.  
 
9. Rechten 
Als betrokkene heeft u een aantal rechten die u kunt uitoefenen in het kader van onze verwerking van 
uw persoonsgegevens:  

a. Recht van informatie over de persoonsgegevens die we van u verwerken en uw rechten als 
betrokkene; 

b. Recht op inzage in de persoonsgegevens die we van u verwerken; 
c. Recht op rectificatie van uw persoonsgegevens; 
d. Recht op het wissen van uw persoonsgegevens;  
e. Recht op gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens aan een door u aan te wijzen derde 

in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm; 
f. Het recht van herroeping van uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens.  

 
Voor het uitoefenen van uw rechten kunt u ons bereiken via de in paragraaf 9 vermelde 
contactgegevens. Houd er rekening mee dat uw rechten in sommige gevallen niet absoluut zijn en dat 
we mogelijk niet verplicht zijn om aan uw verzoek te voldoen. Hiervan zullen wij u op de hoogte stellen.  
 
10. MediaMaze bereiken voor vragen of klachten 
Als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens stuur dan een e-mail naar 
info@mediamaze.nl. We helpen u graag.  
 
Als u van mening bent dat uw rechten zijn geschonden, kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens raadpleeg de 
website van de Autoriteit Persoonsgegevens.4 
 
11. Versie en wijzigingen 
Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 19 februari 2021. Wij kunnen deze 
privacy- en cookieverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Wij adviseren u dan ook regelmatig deze 
privacy- en cookieverklaring te raadplegen.  
 
 

 
4 www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 


