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Op welke entiteit van Clear Channel is deze verklaring van toepassing? 

Deze Privacy- en cookiesverklaring (“Verklaring”) is van toepassing op de websites van Clear Channel 

International, met inbegrip van www.clearchannelinternational.com met als geregistreerd adres: 33 

Golden Square, Londen W1F 9JT, Verenigd Koninkrijk, en alle andere websites van 

dochtermaatschappijen of aangesloten bedrijven van de Clear Channel International groep die hier zijn 

vermeld (“Clear Channel”, “we”/”wij”, “ons,” of “onze”) evenals alle mobiele apps, online 

formulieren en abonnementen, producten of diensten, en sociale-mediakanalen die door Clear Channel 

worden beheerd, wanneer een link naar deze Verklaring wordt verstrekt (ieder: het “Platform” en 

gezamenlijk: de “Platforms”). 

Elk platform wordt beheerd door de individuele entiteit van Clear Channel zoals gedefinieerd in de 

gebruiksvoorwaarden daarvan. 

Waarom is deze Verklaring belangrijk? 

Clear Channel zet zich in voor de bescherming van uw Persoonsgegevens in overeenstemming met 

ons internationale beleid en de geldende Europese wetgeving. 

Deze Verklaring geeft u informatie over onze praktijken met betrekking tot de verzameling, het gebruik 

en de openbaarmaking van Persoonsgegevens die u via onze Platforms aan ons verstrekt, met 

betrekking tot promoties, wedstrijden, aanbiedingen of marketingcampagnes die we uitvoeren, of die u 

verstrekt voor uw mogelijke dienstverband met ons. De Verklaring beschrijft bovendien uw rechten op 

het gebied van gegevensbescherming, met inbegrip van het recht om bezwaar te maken tegen 

bepaalde verwerking door Clear Channel. Meer informatie over uw rechten, en hoe u ze kunt 

uitoefenen, is vermeld in het onderdeel “Uw rechten”. 

Wees u ervan bewust dat het van tijd tot tijd nodig kan zijn dat wij contact met u opnemen om (i) 

administratieve of operationele redenen in verband met uw registratie, (ii) uw gebruik van onze 

Platforms, (iii) uw sollicitatie naar een baan en/of uw toegang tot en gebruik van onze producten en 

diensten. 

“Persoonsgegevens” betekent persoonlijke informatie waarmee u als persoon kunt worden 

geïdentificeerd of die betrekking heeft op een identificeerbare persoon zoals gedefinieerd krachtens 

geldende Europese wetgeving (en met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming). 

 

Hoe en waarom verzamelen wij Persoonsgegevens? 

De Verwerkingsverantwoordelijke is Clear Channel International. 

We kunnen uw Persoonsgegevens in de volgende omstandigheden verzamelen: 

1. Met uw toestemming: 

 
• als u zich opgeeft voor onze marketinglijsten, (ontvangt u communicatie over sociale- 

mediapagina’s, promoties, wedstrijden, aanbiedingen of marketingcampagnes (gezamenlijk 

“Marketing en Promoties”) via sociale-mediakanalen, e-mail, post of andere 

communicatiekanalen; en/of 

• indien u ervoor kiest actief aan een ervaringsgerichte campagne deel te nemen, bijvoorbeeld 

een QR-code in een interactieve advertentie of wedstrijd en we moeten uw identiteit weten of 

http://www.clearchannelinternational.com/
https://www.clearchannelinternational.com/contact-us/markets
https://www.clearchannelinternational.com/contact-us/markets
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vragen om uw contactinformatie, vragen wij u om uw toestemming en delen u ten tijde van het 

verzoek om die toestemming mee hoe we die gegevens zullen gebruiken. 

 
2. Voor het uitvoeren van onze contractuele verplichtingen: 

 
• krachtens onze voorwaarden wanneer u zich aanmeldt voor onze Producten of Diensten; 

• om uw identiteit te verifiëren; 

• als u zich inschrijft voor een evenement van Clear Channel; 

• als u klantenservice biedt met betrekking tot onze Producten en Diensten; 

• bij het vormen van lease- of vergelijkbare overeenkomsten voor bedrijfsmiddelen; en 

• om een betaling te verwerken, om met u te communiceren over een betaling en/of om u 
gerelateerde diensten te verlenen; 

• om een contract aan te gaan; en 

• als u solliciteert naar een baan bij een bedrijf van Clear Channel moeten we wellicht stappen 

nemen die noodzakelijk zijn alvorens wij een arbeidscontract met u sluiten, zoals het controleren 

van uw kwalificaties of van uw recht om te werken in het land waar de functie waarnaar u 

solliciteert wordt uitgevoerd. 

 
3. In onze gerechtvaardigde zakelijke belangen, met inbegrip van: 

 
• het u toesturen van berichten over marketing en promoties als we uw toestemming niet nodig 

hebben; 

• om u door u verzochte toegang te geven tot Producten en Diensten, of specifieke materialen of 

informatie van onze Platforms; 

• het verwerken van uw feedback over en uw bijdragen aan klantgerichte enquêtes, wedstrijden, 

aanbiedingen of vragenlijsten; 

• het opnemen van telefoongesprekken met u voor training en/of controle; 

• het beoordelen van uw vragen zodat wij u beter kunnen helpen of het onderzoeken van klachten 

die van u zijn ontvangen; en 

• het verbeteren van onze diensten; het analyseren van trends; het beheren van onze Platforms; 

en 

• het controleren van onze diversiteit en inclusiviteit; 

• het helpen u te identificeren voor administratieve doeleinden. 

 
4. Voor nalevings-, wettelijke of reglementaire doeleinden: 

 
• het verifiëren van uw identiteit als onderdeel van het screeningsproces tijdens werving, en voor 

de regulering van de bestrijding van witwassen. 

• voor het melden aan de toepasselijke autoriteiten van activiteiten waarvan wij vermoeden dat 

ze relevante wet- of regelgeving schenden. 

• voor de bescherming van vitale belangen en informatiebeveiliging, fraudepreventie en 

dienstverlening (bijvoorbeeld om misbruik van de dienst te beheren). 

• om te voldoen aan de wetgeving van de Europese Unie of een lidstaat met betrekking tot het 

voorkomen, onderzoeken, opsporen of vervolgen van strafbare feiten of het voorkomen van 

bedreigingen van de openbare veiligheid. 

 

 

 



5  

Welke Persoonsgegevens verzamelen we? 

Soorten Persoonsgegevens 

De Persoonsgegevens waarom we vragen omvatten, maar zijn niet beperkt tot combinaties van: 

• informatie over uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, beroep en andere 

contactgegevens; 

• als u een verhuurder bent, de informatie over uw bezit van activa; 

• Gevoelige Persoonsgegevens zoals ras of geslacht, als u solliciteert naar een baan bij ons - zie 

hiervoor het onderdeel Gevoelige Persoonsgegevens of behorend tot een bepaalde 

categorie hieronder; 

• informatie over waar u van ons hebt gehoord; 

• details van klachten; 

• alle informatie die u vrijwillig aan ons toestuurt door het invullen van een formulier op onze 

Platforms, zoals in “vrije tekst”-vakken op onze Platforms (d.w.z. blanco ruimtes waar u 

opmerkingen kunt vermelden); 

• informatie over uw contacten met ons inclusief informatie betreffende uw persoonlijke of 

professionele interesses, behoeften of meningen, demografie, ervaringen met onze Producten 

of Diensten en contactvoorkeuren; 

• als u een sollicitant bent, uw cv-gegevens en eventuele achtergrondinformatie die we verkrijgen 

van uw referentieverstrekkers, uw LinkedIn-profiel, het uitzendbureau waarvoor u (eventueel) 

werkt; 

• gegevens over financiële of boekhoudkundige transacties die op onze Platforms of anderszins 

zijn uitgevoerd, met inbegrip van creditcard/bankpasinformatie, factuurinformatie en/of 

bezorgadresinformatie (als u voor iets op onze websites betaalt); en /of 

• demografische en contactinformatie van andere bronnen zoals publieke databases, 

gezamenlijke marketingpartners, sociale-mediaplatforms (inclusief van mensen met wie u 

bevriend bent of anderszins een band hebt) en van andere derden; 

• technische informatie, inclusief informatie over locaties, het Internetprotocol (IP)-adres dat wordt 

gebruikt om uw computer met het internet te verbinden, uw inloginformatie, browsertype en - 

versie, instelling tijdzone, types en versies van browser plug-in, besturingssysteem en platform; 

• informatie over uw online browsegedrag op onze Platforms; inclusief de Uniform Resource 

Locators (URL), clickstream naar, via en vanaf onze Platforms of sociale-mediakanalen 

(inclusief datum en tijd), downloadfouten, duur van bezoeken aan bepaalde pagina’s, informatie 

over interactie met pagina’s (zoals scrollen, klikken en muisaanwijzingen), interactie via 

elektronische marketing (inclusief of en wanneer een e-mail wordt geopend en hoe vaak deze 

wordt geopend) en methodes die worden gebruikt om de pagina's te verlaten; 

• informatie over alle apparaten die u hebt gebruikt om u toegang tot onze Producten en Diensten 

te verschaffen (inclusief het merk, model en besturingssysteem, IP-adres, browsertype en 

mobiele-apparaat-id). 

 
In sommige omstandigheden verzoeken wij om extra Persoonsgegevens om ons te helpen u het meest 

gepaste antwoord te geven. Als u de Persoonsgegevens niet verstrekt als daarom wordt gevraagd, kan 

dit uw toegang tot de dienst of ons vermogen om u te helpen beperken. 

Gevoelige Persoonsgegevens of Bijzondere Persoonsgegevenscategorieën 

Voor zover uw lokale wetgeving dit toelaat, kunnen wij u vragen om vrijwillig gegevens te verstrekken 

over ras, religie en andere Gevoelige Persoonsgegevens, als onderdeel van het wervingsproces van 
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Clear Channel, om onze verplichting van gelijkheid en diversiteit te monitoren (u kunt altijd weigeren 

ons deze informatie te verstrekken). 

Waar dit is toegestaan of wettelijk vereist (wat per rechtsgebied varieert), zullen wij vragen dat u zelf 

opgave doet van pertinente huidige gezondheidsaandoeningen om u toegang te geven tot onze 

gebouwen, in overeenstemming met overheidsrichtlijnen betreffende volksgezondheid. We herzien 

onze procedures voortdurend, om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de aanbevelingen in uw 

rechtsgebied. 

Als we uw Gevoelige Persoonsgegevens voor andere doeleinden moeten verwerken, zullen we, voor 

zover wettelijk vereist, u uitdrukkelijk om toestemming vragen. 

Gevoelige Persoonsgegevens of bijzondere Persoonsgegevenscategorieën betekent 

Persoonsgegevens die betrekking kunnen hebben op ras of etnische afkomst, politieke overtuiging, 

lidmaatschap van een vakbond, lichamelijke of geestelijke gezondheidsaandoeningen of genetische of 

biometrische gegevens die u op unieke wijze identificeren, seksleven of seksuele gerichtheid, 

godsdienst of levensbeschouwelijke overtuigingen, en het plegen of beweerde plegen van een misdrijf 

of informatie met betrekking tot gerechtelijke procedures. Wanneer u wel Gevoelige Persoonsgegevens 

verstrekt bewaren wij deze veilig en gedurende een evenredige periode, en gebruiken die gegevens 

alleen in verband met het doel waarvoor ze zijn verzameld. 

 

Instrumenten voor publieksmeting 
 

Gebruik van geanonimiseerde gegevens 

Voor marketingonderzoeksdoeleinden kunnen wij geanonimiseerde, geaggregeerde gegevenssets 

kopen of verzamelen met betrekking tot de prestaties van onze externe reclamemedia (bijv. billboards, 

straten, wegen, transport, enz.) of geanonimiseerde, geaggregeerde transacties en 

aankoopgeschiedenis van dataproviders. Wij doen dit namens onze adverteerders om een beter inzicht 

te krijgen in de verschillende soorten mensen die de producten waarvoor wij adverteren te zien krijgen. 

Wij streven er niet naar persoonlijke gegevens op individuele basis te analyseren. 

 

SDK- en Beacon-gegevens 

Van tijd tot tijd werken wij samen met gegevenspartners die gebruik maken van gegevens die zijn 

verkregen via SDK's in toepassingen, GPS-gegevens of andere gegevens die zijn verkregen via het IP-

adres van een mobiel apparaat (indien de gebruiker heeft ingestemd met het delen van dergelijke 

gegevens). Het verstrekken van deze gegevens stelt ons in staat om op grote schaal inzicht te geven 

in het gedrag van het publiek. 

 

Mobiele signaal- en SDK-gegevens 

Wanneer gebruikers toestemming geven, kunnen mobiele telefoonnetwerken informatie verstrekken op 

basis van anonieme, geaggregeerde gegevens van getrianguleerde cellulaire signalen van telefoons 

die hun netwerk gebruiken. Deze informatie verschaft ons informatie over het gedrag van het publiek 

op collectief niveau in de omgeving van onze reclamelocaties. 

"SDK, of Software Development Kit, betekent "softwareontwikkelingskit". Het is een stukje code dat in 

een applicatie is ingebouwd en waarmee die applicatie geolocatie- en andere statistische gegevens 

kan verzamelen. Wanneer een gebruiker deze toepassingen op zijn apparaat installeert, heeft hij de 

mogelijkheid om toestemming te geven voor het verzamelen van beperkte elementen van zijn 

gegevens, waaronder persoonsgegevens, om het gebruik van deze toepassingen te verbeteren en 

deze te delen met de zakelijke partners van de aanbieder van de toepassing. Gebruikers kunnen hun 
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toestemming voor het delen van gegevens te allen tijde intrekken in de instellingen van de applicatie. 

 

Clear Channel ontvangt anonieme, geaggregeerde datasets van zorgvuldig geselecteerde, AVG-

conforme datapartners die ons en onze datapartners helpen de demografie van de consument en de 

werkelijke betrokkenheid beter te begrijpen. 

 

Geofencing (inclusief mobiele retargeting) 

Geofencing is een op locatie gebaseerde dienst waarbij een toepassing of andere software GPS, RFID, 

Wi-Fi of cellulaire gegevens gebruikt om een voorgeprogrammeerde actie te activeren wanneer een 

mobiel apparaat of RFID-tag een virtuele grens rond een locatie binnengaat of verlaat. 

Op een aantal van onze locaties zijn bakens geïnstalleerd op Clear Channel reclameapparatuur. Deze 

sensoren zenden passief een locatiesignaal uit binnen de "geofence" dat kan worden gedetecteerd 

door mobiele apparaten. Als u uw mobiele apparaat hebt ingeschakeld om verbinding te maken met 

beacons, hetzij via een toepassing of de instellingen van uw apparaat, dan kan uw mobiele apparaat 

proberen verbinding te maken met de beacon die op die reclameborden is geïnstalleerd en zijn 

geografische informatie delen met die beacons wanneer u de virtuele perimeter van de beacon 

betreedt. 

Clear Channel en haar zakenpartners kunnen deze informatie gebruiken om het gedrag van het publiek 

te begrijpen, en zakenpartners kunnen gerichte berichten sturen naar apparaten met toestemming over 

reclame-inhoud in de buurt wanneer deze apparaten zich binnen de perimeter van haar billboards 

bevinden. Gebruikers kunnen hun toestemming voor het delen van geolocatiegegevens met beacons 

op elk gewenst moment intrekken door de instellingen op hun telefoon te wijzigen. Als u geen 

toestemming hebt gegeven voor het delen van gegevens met uw mobiele apparaten, worden de 

gegevens niet gedeeld. 

Alle gegevens die worden gebruikt door of gedeeld met Clear Channel door haar partners zijn 

geaggregeerd en anoniem, en we bewaren geen informatie over individuen, noch identificeren, volgen, 

profileren of richten we ons op individuen. 

 

Computer Vision Software op onze billboards 

Computer vision software wordt vaak gebruikt in de buitenreclame industrie (bijv. billboards, straten, 

wegen, snelwegen, transport, etc.). Wanneer vision software technologie wordt gebruikt, ook in een 

campagne van Clear Channel of haar partners, wordt een camera die in het scherm is geïnstalleerd 

geactiveerd en kan deze de basiskenmerken herkennen van mensen (bijvoorbeeld beweging voor het 

scherm, of lengte, uw geslacht of haarkleur, etc.) die naar het scherm kijken om de advertenties die ze 

zien te personaliseren. Een interactieve advertentie kan bijvoorbeeld een zonnebril tonen die door een 

vrouw of een man wordt gedragen, afhankelijk van het geslacht van de persoon die naar het scherm 

kijkt, of bewegen volgens de beweging van de persoon die ervoor staat. Het kan ook de belangstelling 

wekken voor de advertenties die we zien. Het kan ook belangstelling vastleggen voor de advertenties 

die we tonen (bijv. de tijd dat een persoon de advertentie heeft bekeken of de uitdrukkingen die die 

persoon heeft gemaakt). 

Als Clear Channel of haar partners gebruik maken van computer vision technologie, worden alle 

persoonlijke gegevens die hiermee worden vastgelegd slechts tijdelijk vastgelegd en opgeslagen. De 

gebruikte software is onderworpen aan strenge procedures voor de-identificatie, informatiebeveiliging 

en vrijwel onmiddellijke verwijdering van het geheugen. Wij gebruiken softwareleveranciers die een 

privacy-effectbeoordeling hebben ondergaan en hebben ingestemd met voorwaarden waarin staat dat 
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zij voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Clear Channel probeert u 

niet te identificeren met behulp van computer vision software. Wij zijn niet geïnteresseerd in het 

opstellen van profielen. In plaats daarvan anonimiseren en aggregeren wij en onze datapartners alle 

informatie in grootschalige datasets om ons een beter inzicht te geven in de demografische reacties 

van het publiek op de advertenties die wij namens onze adverteerders uitzenden. 

 

Uw rechten 

 

Krachtens de AVG en andere toepasselijke wetgeving, hebt u rechten ten aanzien van uw 

Persoonsgegevens. Deze rechten omvatten (behoudens wettelijke en reglementaire vereisten) de 

volgende rechten. 

Als u de hieronder vermelde rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via het volgende 

e-mailadres: mydata@clearchannelint.com 

of per post naar het volgende adres : 

De Europese functionaris voor gegevensbescherming 

Ter attentie van de heer Michel DETRY 

ClearChannel  

Laurent Benoit Dewezplein 5 

1800 Vilvoorde 

België 

Recht op rectificatie van Persoonsgegevens 

U hebt het recht om eventuele onjuistheden in uw persoonsgegevens te corrigeren. Als u ons meedeelt 

dat uw persoonsgegevens niet langer correct zijn, zullen wij deze wijzigen of bijwerken (voor zover dit 

mogelijk en toegestaan is).  Indien wij uw persoonsgegevens hebben gedeeld met derden, zullen wij 

hen, waar mogelijk, op de hoogte brengen van dergelijke correcties. 

Recht op wissen of beperking van verwerking van Persoonsgegevens 

U kunt ons in sommige situaties verzoeken uw Persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te 

beperken, bijvoorbeeld als we ze niet langer nodig hebben of u uw toestemming intrekt (als wij 

afhankelijk zijn van uw toestemming voor verwerking). Als wij uw Persoonsgegevens met anderen 

hebben gedeeld, stellen wij hen, zo mogelijk, op de hoogte van het wissen van de gegevens. 

Recht om toestemming in te trekken 

 
U hebt te allen tijde een absoluut recht om u af te melden voor direct marketing, of de profilering die we 

voor direct marketing uitvoeren. Als u ons op enig moment toestemming hebt gegeven om uw 

Persoonsgegevens te verwerken in de omstandigheden of voor de doelen die boven zijn omschreven, 

en u wilt dat uw Persoonsgegevens niet langer op deze manier worden verwerkt, kunt u zich afmelden 

door op elke afmeldmogelijkheid te drukken of door een e-mail te sturen aan 

mydata@clearchannelint.com 
 

 

 

mailto:mydata@clearchannel.com
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Recht op overdraagbaarheid 

 
U kunt ons vragen om u uw Persoonsgegevens (die u aan ons hebt verstrekt of die wij hebben 

waargenomen via uw activiteiten op onze Platforms) te verstrekken in een algemeen gebruikt en door 

een machine leesbaar formaat om ze naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te sturen. 

 
Recht van bezwaar 

 
U kunt in bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens 

(met name wanneer we de gegevens niet hoeven te verwerken om te voldoen aan een contractuele 

verplichting of een ander wettelijk vereiste, of wanneer we de gegevens voor direct marketing gebruiken 

als we geen beroep doen op uw toestemming). 

 
Rechten in relatie tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering 

 
U hebt het recht niet onderworpen te worden aan een beslissing die een wettelijk of vergelijkbaar 

belangrijk effect op u heeft, als deze beslissing uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde 

verwerking of profilering. We maken enkel gebruik van dit soort besluitvorming wanneer de beslissing 

noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een contract, wordt goedgekeurd door wetgeving 

van de Europese Unie of een Lidstaat die op ons van toepassing is, of is gebaseerd op uw uitdrukkelijke 

toestemming. 

 
We zullen u altijd op de hoogte stellen als bij dergelijke activiteiten uw Persoonsgegevens worden 

gebruikt. 

 
Recht op inzage van Persoonsgegevens 

 
Voor zover dit door de wet is toegestaan, kunt u het recht hebben om contact met ons op te nemen met 

het verzoek om een kopie te ontvangen van de Persoonsgegevens die wij over u bewaren. Voordat wij 

op uw verzoek reageren, kunnen wij u vragen om (i) uw identiteit te verifiëren en (ii) om nadere 

gegevens te verstrekken zodat wij beter op uw verzoek kunnen ingaan. 

 
Deze rechten kunnen beperkt zijn, bijvoorbeeld als het voldoen aan uw verzoek Persoonsgegevens 

over een andere persoon bekend zou maken, wanneer het inbreuk maakt op de rechten van een derde 

partij (met inbegrip van onze rechten) of als u ons vraagt gegevens te wissen die we krachtens de wet 

verplicht zijn om te bewaren of wanneer het bewaren in ons dringend gerechtvaardigd belang is. 

Relevante uitzonderingen zijn opgenomen in zowel de AVG als de Data Protection Act 2018. Wij zullen 

u informatie geven over relevante uitzonderingen waarop we een beroep doen wanneer we reageren 

op een verzoek dat u doet. 

Voor de uitoefening van enige van deze rechten, of voor het verkrijgen van andere informatie, zoals 

een kopie van een test waarin gerechtvaardigde belangen worden afgewogen, kunt u contact met ons 

opnemen met gebruik van de onderstaande gegevens. 

Als u nog nadere informatie over uw rechten of ons gebruik van uw Persoonsgegevens wenst, neem 

dan contact met ons op via mydata@clearchannelint.com. Als u onopgeloste zorgen hebt, hebt u het 

recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit van de EU in de plaats waar 

u woont, werkt of waar u denkt dat een inbreuk wellicht heeft plaatsgevonden. 

 

 

mailto:mydata@clearchannel.com
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Persoonsgegevens van kinderen 

Onze Platforms zijn niet gericht op kinderen jonger dan 16 jaar. We zullen niet bewust 

Persoonsgegevens die toebehoren aan kinderen via onze platforms verzamelen of verwerken. 

 

Goederen en diensten van derden 

 
We sturen u geen informatie met betrekking tot goederen en diensten van derden van buiten Clear 

Channel tenzij daar specifiek om wordt verzocht. 

 
Websites van derden 

Wanneer er vanaf onze Platforms links worden geboden naar andere websites dan die van Clear 

Channel, zijn wij niet verantwoordelijk voor die websites en geven ook geen stilzwijgende goedkeuring 

aan gekoppelde websites van derden. Deze websites van derden vallen onder andere 

gebruiksvoorwaarden, afhankelijk van de eigenaar en verwerkingsverantwoordelijke van die websites 

(met inbegrip van privacyverklaringen) en u bent als enige verantwoordelijk voor het bekijken en 

gebruiken van dergelijke websites in overeenstemming met hun eigen toepasselijke 

gebruiksvoorwaarden. We zijn niet verantwoordelijk voor hoe uw Persoonsgegevens door dergelijke 

externe websites worden behandeld, en dit valt niet onder deze Verklaring. 

 
 

Doorgifte van Persoonsgegevens 

Derde partijen 
 

We geven uw Persoonsgegevens door wanneer we externe dienstverleners gebruiken om ons te 

helpen Persoonsgegevens te verwerken voor de doelen die in deze Verklaring zijn beschreven. 

Hieronder vallen aanbieders van oplossingen voor klantenbeheer en -informatie, partners voor 

geaggregeerde gegevensanalyse, partners voor webhostingvoorzieningen, controle en naleving. 

Doorgifte binnen de groep door de verwerkingsverantwoordelijke 

Clear Channel International is de hoofdentiteit voor een bedrijvengroep, Clear Channel International 

Limited, geregistreerd adres: 33 Golden Square, Londen W1F 9JT, Verenigd Koninkrijk. Het 

moederbedrijf van Clear Channel International is Clear Channel Outdoor, een beursgenoteerd bedrijf 

in de Verenigde Staten. Van tijd tot tijd kan het nodig zijn voor onze gerechtvaardigde belangen om 

Persoonsgegevens die door Clear Channel zijn verzameld door te geven binnen de Clear Channel 

Group en zijn Amerikaanse moederbedrijf en hun verwerkingsverantwoordelijken. 

Doorgifte buiten de Europese Unie 

Andere dan Europese landen beschikken wellicht over gegevensbeschermingswetgeving die minder 

bescherming biedt dan de wetgeving waar u woont. Wanneer dit het geval is (bijvoorbeeld in de 

Verenigde Staten), wordt onze doorgifte van Persoonsgegevens geregeld door 

standaardcontractbepalingen met betrekking tot de doorgifte van Persoonsgegevens buiten de 

Europese Unie (of buiten rechtsgebieden die door de Europese Commissie “passend” worden geacht 

voor gegevensbescherming). De rechtsgebieden waarnaar Persoonsgegevens worden doorgegeven 

kunnen afhankelijk zijn van uw nationaliteit of locatie. Wij zullen uw persoonsgegevens niet buiten de 

Europese Unie doorgeven voor andere doeleinden dan die welke in dit beleid zijn uiteengezet. 
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Verkoop of fusie 

Indien Clear Channel of zijn bedrijfsmiddelen worden verkocht aan of fuseren met een andere entiteit 

buiten Clear Channel, dient u te verwachten dat een deel van of alle Persoonsgegevens die door Clear 

Channel zijn verzameld aan de koper/het overlevende bedrijf worden doorgegeven. 

 

Bewaring van Persoonsgegevens 

Als u ons Persoonsgegevens hebt verstrekt, worden uw Persoonsgegevens bewaard voor de duur van 

uw relatie met ons om te voldoen aan de doelen waarvoor we ze hebben verzameld. Hieronder valt de 

periode die nodig is om te voldoen aan alle wettelijke, reglementaire, boekhoudkundige en 

rapportagevereisten, en om Persoonsgegevens over u te verwerken voor het initiëren van of verweer 

voeren tegen gerechtelijke vorderingen (en wij of onze externe gegevensverwerkers zullen uw 

Persoonsgegevens aan het eind van de relevante bewaarperiode wijzigen of verwijderen). 

Bij het bepalen van de toepasselijke bewaarperiode nemen we in overweging het doel waarvoor we 

uw persoonsgegeven verwerken, het volume, het type en de context van de Persoonsgegevens, lokale 

wettelijke vereisten, het risico van inbreuk op de gegevensbeschermingsrechten van de persoon en of 

het doel voor het verwerken van de Persoonsgegevens via een andere methode kan worden bereikt. 

Voor nadere informatie over de specifieke bewaarperiodes die wij voor uw Persoonsgegevens 

toepassen, kunt u contact met ons opnemen via mydata@clearchannelint.com 

Persoonsgegevens die zijn verzameld van sollicitanten die niet in dienst zijn genomen worden gewist 

of, indien de persoon interessant is voor andere functies, bewaard tot een jaar nadat de sollicitant de 

sollicitatie heeft ingediend. 

Wanneer we Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of met uw toestemming verwerken, 

verwerken we de gegevens totdat u ons verzoekt hiermee te stoppen en gedurende een korte tijd 

daarna (om ons tijd te geven uw verzoeken door te voeren). We registreren bovendien het feit dat u 

ons hebt verzocht om u geen direct marketing te sturen of om uw gegevens niet te verwerken, zodat 

wij uw verzoek in de toekomst kunnen respecteren. 

Wanneer we Persoonsgegevens verwerken in verband met de uitvoering van een contract of voor een 

wedstrijd, bewaren we de gegevens gedurende 6 jaar na uw laatste interactie met ons. 

 

Cookies 

Welke cookies wij en derden gebruiken, waarom ze worden gebruikt en hoe ze van invloed zijn 

op u 

Een cookie is een klein tekstbestand, meestal met letters en nummers (met een id-tag), dat op uw 

computer of mobiele apparaat kan worden geplaatst als u zich toegang tot onze Platforms 

verschaft. Cookies maken het een website over het algemeen mogelijk om uw apparaat en 

browsingactiviteit te herkennen als u ernaar terugkeert, of als u een andere website bezoekt, die 

dezelfde cookies herkent. 

Verschillende cookies voeren verschillende functies uit. Noodzakelijke cookies helpen u door de 

pagina's te navigeren, slaan voorkeurinformatie op, en functionaliteitscookies maken de website over 

het algemeen gebruiksvriendelijker. Ze bestaan slechts gedurende de periode van uw bezoek, terwijl u 

uw browser open hebt. Ze worden niet op uw harde schijf opgeslagen en worden gewist als u uw 

webbrowser verlaat. 

mailto:mydata@clearchannelint.com
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Andere, zoals targeting- en advertentiecookies, identificeren producten, goederen of diensten waarvoor 

u wellicht interesse hebt en worden gebruikt om u reclame op maat te verstrekken, en prestatiecookies 

helpen ons bij het verzamelen van geaggregeerde informatie over hoe mensen onze Platforms 

gebruiken. 

Als u onze Platforms bezoekt, vragen wij u om toestemming om niet-noodzakelijke cookies op uw 

apparaat te plaatsen. Voor het afwijzen van cookies verwijzen wij naar onderstaande informatie. 

 

De onderstaande tabel legt uit welke cookies we gebruiken en hun doel: 
 

Cookie Naam Type Objectief 

Toegestane 
cookies 

exp_cookies_allowed Permanent 

Deze cookie is noodzakelijk 
en wordt gebruikt om de keuze 
van de gebruiker te onthouden 
voor de cookies die op onze 
site worden weergegeven. 
Deze cookie is standaard 
ingesteld op "y" bij aankomst 
op de site. 

Consent Permanent 

Wordt gebruikt om te 
detecteren of de bezoeker de 
marketingcategorie in de 
cookiebanner heeft 
geaccepteerd. Deze cookie is 
noodzakelijk voor de AVG-
conformiteit van de website. 

Geweigerde 
cookies 

exp_cookies_declined Permanent 

Deze cookie is noodzakelijk 
en wordt gebruikt om de keuze 
van de gebruiker te onthouden 
voor de cookies die op onze 
site worden weergegeven. 
Deze cookie wordt geplaatst 
nadat een bezoeker ervoor 
kiest geen cookies te 
ontvangen, en vervangt 
daarmee de 
exp_cookies_allowed cookie. 

Verborgen 
cookiemelding 

exp_cookie_notice_hidden Permanent 

Deze cookie is noodzakelijk 
en wordt gebruikt om te 
onthouden of een bezoeker 
eerder is geïnformeerd over 
het gebruik van cookies op 
onze site. Hij wordt ingesteld 
met de waarde "y" wanneer de 
bezoeker de cookiemelding 
afwijst. 

Systeem voor 
inhoudsbeheer 

exp_last_visit  
Permanent  

Deze cookies zijn 
analysecookies van het eerste 
niveau die door ons 
contentmanagementsysteem 
worden ingesteld bij aankomst 
op onze site. Sommige van 
deze cookies worden 
verwijderd wanneer een 
gebruiker zijn browser sluit, en 

exp_tracker  Sessie 

exp_last_activity  
Permanent 

exp_stashid 
Sessie 
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andere cookies hebben een 
variabele vervaldatum. 

Google Analytics 

_ga 

Permanent 

Deze cookies zijn analytische 
cookies die worden gebruikt 
om informatie te verzamelen 
over hoe bezoekers onze site 
gebruiken. Wij gebruiken deze 

informatie voor 
rapportagedoeleinden en om 

ons te helpen de site te 
verbeteren. De cookies 

verzamelen informatie in 
anonieme vorm, waaronder 
het aantal bezoekers van de 
site, waarvandaan bezoekers 

naar de site zijn geleid en 
welke pagina's zij hebben 

bekeken. Klik hier voor een 
overzicht van hoe Google de 

privacy beschermt. _ga_# 

Permanent 

Vimeo 

    ssid  Permanent 

Dit zijn functiecookies die 
door Vimeo worden gebruikt 
op webpagina's met ingesloten 
Vimeo-video's. Zie het 
cookiebeleid van Vimeo voor 
meer informatie. Vimeo kan 
naast de genoemde cookies 
nog andere cookies plaatsen 
(zie de volledige lijst van door 
Vimeo gebruikte cookies) 

continuous_play_v3 player Permanent 

vuid Permanent 

You Tube 

LAST_RESULT_ENTRY_KEY Sessie 

Noodzakelijk voor de 
implementatie en functionaliteit 
van You Tube-video-inhoud op 
de website 

LogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStore Permanent 

nextId Sessie 

remote_sid Sessie 

requests Sessie 

TESTCOOKIESENABLED Sessie 

VISITOR_INFO1_LIVE Permanent 

Probeert de bandbreedte van 
de gebruikers in te schatten op 
pagina's met geïntegreerde 
You Tube-video's 

YSC Sessie 

Registreert een unieke ID om 
statistieken bij te houden van 
welke video's van You Tube 
de gebruiker heeft gezien 

ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY Permanent Slaat de voorkeuren voor de 
videospeler van de gebruiker 
op bij gebruik van 
geïntegreerde You Tube-
video's 

YtIdbMeta#databases Permanent 

yt-remote-cast-available Sessie 

yt-remote-cast-installed Sessie 

yt-remote-connected-devices Permanent 

yt-remote-device-id Permanent 
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yt-remote-fast-check-period Sessie 

yt-remote-session-app Sessie 

yt-remote-session-name Sessie 

 

Met permanente cookies kan onze website u herkennen als u naar onze website terugkeert. Hiermee 

beschikken we over nuttige analytische gegevens die ons helpen onze website en uw bezoeken te 

optimaliseren. 

Sessiecookies bestaan slechts gedurende de periode van uw bezoek, terwijl u uw browser open hebt. 

Ze worden niet op uw harde schijf opgeslagen en worden gewist als u uw webbrowser verlaat. 

Knoppen voor sociale media 

Op veel pagina’s van onze website ziet u ‘knoppen voor sociale media’. Hiermee kunt u pagina’s op 

onze website delen of een bladwijzer aan pagina's toevoegen. 

Sociale-mediawebsites zoals Twitter, Google, Facebook en LinkedIn kunnen informatie over uw 

internetactiviteiten verzamelen. Ze kunnen registreren of u onze Platforms bezoekt en de specifieke 

pagina’s waarop u zich bevindt als u op hun diensten ben ingelogd, zelfs als u niet op de knop klikt. 

Wanneer dit gebeurt, is het mogelijk dat wij samen met de sociale-mediawebsite 

verwerkingsverantwoordelijke zijn voor de gegevens die vanaf onze website naar hen worden 

doorgegeven. Zij zijn echter een aparte verwerkingsverantwoordelijke voor eventueel volgend gebruik 

van uw gegevens. U kunt uw rechten ten aanzien van de gegevens waarvoor we gezamenlijk 

verwerkingsverantwoordelijk zijn uitoefenen bij ons of de sociale-mediapartner. 

Voor het daaropvolgende gebruik van uw gegevens dient u het privacy- en cookiesbeleid van elk van 

deze sites te controleren om te zien hoe zij uw gegevens precies gebruiken en om te weten te komen 

hoe u zich kunt afmelden of dergelijke gegevens kunt laten wissen. 

Nadere informatie 

1. Facebookcookies 

2. Twittercookies 

3. Googlecookies 

4. LinkedIncookies 
 

 
Het handmatig beheren van cookies 

Er zijn diverse manieren waarop u handmatig cookies op uw computer/apparaat kunt beheren. Lees 

meer informatie op de Website Over cookies. 

Als u zich vanaf meer dan één computer/apparaat toegang tot het internet verschaft, is het belangrijk 

om ervoor te zorgen dat elke browser zodanig is geconfigureerd dat dit bij uw cookievoorkeuren past. 

Niet volgen 

Als u altijd alle cookies wilt blokkeren, kunt u dit op uw browser instellen. Het is belangrijk om te weten 

dat het blokkeren van cookies erin kan resulteren dat bepaalde delen van onze website niet goed 

werken. Dit kan van invloed zijn op uw browse-ervaring. 

Onze Platforms respecteren een DNT:1-signaal als een geldige browserinstelling die uw voorkeur 

doorgeeft. 

http://www.facebook.com/about/privacy/
https://twitter.com/privacy
http://www.google.com/intl/en/policies/terms/
http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy
http://www.aboutcookies.org/legal-notices/cookies/
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Hoe vraagt Clear Channel om toestemming voor cookies? 

Clear Channel voldoet aan de geldende wetgeving betreffende cookies. Wanneer we uw toestemming 

nodig hebben, verschijnt een venster wanneer u zich voor de eerste keer toegang tot ons Platform 

verschaft. Hier wordt u gevraagd of u toestemming geeft voor ons gebruik van niet noodzakelijke 

cookies. Als u geen toestemming voor cookies geeft, worden ze namens u gedeactiveerd. U kunt 

cookies te allen tijde deactiveren via de instellingen van uw browser (voor meer informatie hoe u dit 

doet, zie de tab “how to delete cookies” op www.allaboutcookies.org/cookies). 

Als u ervoor kiest cookies te deactiveren, is het mogelijk dat sommige delen van onze Platforms niet 

goed werken en is het waarschijnlijk dat uw gebruik van het Platform niet wordt geteld en gemeten 

zoals boven omschreven, dus kunnen we geen rekening houden met uw acties als we gegevens 

analyseren of als we proberen onze diensten te verbeteren op basis van die analyse. 

Neem contact met ons op 

Als u opmerkingen, klachten, informatieverzoeken wilt indienen of als u vragen met betrekking tot deze 

Verklaring, uw rechten, het Platform, onze marketing- en promotiematerialen, of Producten en Diensten 

die we bieden hebt, kunt u contact opnemen met de Chief Data Privacy Officer van Clear Channel door 

een e-mail te sturen naar het Privacy Office: 

De Europese functionaris voor gegevensbescherming 

Ter attentie van de heer Michel DETRY 

ClearChannel 

Laurent Benoit Dewezplein 5 

1800 Vilvoorde 

België 

Email : mydata@clearchannelint.com 

U kunt tevens contact opnemen met de Data Protection Authority waar u woont, werkt of waar volgens 

u de inbreuk op de Persoonsgegevens heeft plaatsgevonden. Een lijst met de Europese 

toezichthouders is hier te vinden. Als u zich in het VK bevindt, is de gegevensbeschermingsautoriteit 

waarschijnlijk het UK Information Commissioner’s Office. U kunt hier  contact met hen opnemen. 

Wijzigingen van deze verklaring 

Deze Verklaring wordt periodiek herzien om ervoor te zorgen dat hij overeenstemt met de geldende 

wetgeving. 

Wij behouden alle geldende eigendomsrechten op de gegevens die wij verzamelen. We behouden ons 

het recht voor om bepalingen in deze verklaring te wijzigen, aan te passen, aan te vullen of te 

verwijderen. Eventuele wijzigingen van deze Verklaring worden hier gepubliceerd en we raden u aan 

om dit van tijd tot tijd te controleren. Als de wijzigingen substantieel zijn, zullen wij u van de wijzigingen 

in kennis stellen. 

http://www.allaboutcookies.org/cookies
mailto:mydata@clearchannelint.com
https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en
http://www.ico.org.uk/
https://ico.org.uk/global/contact-us/

