Cookiebeleid Stichting RTD Radio
Algemeen over dit Cookiebeleid
Wij gaan zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens binnen de grenzen van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming of andere geldende privacywetgeving. Een groot deel
van deze privacygevoelige gegevens, is verzameld door het gebruik van cookies en soortgelijke
technieken (verder: ‘Cookies’). Cookies verbeteren jouw online beleving. Om websites en apps
volledig te kunnen gebruiken, is het nodig dat jouw computer, tablet of mobiele telefoon Cookies
accepteert. Door gebruik te maken van onze websites, ga je ermee akkoord dat wij Cookies
gebruiken. In dit Cookiebeleid informeren wij je over de wijze waarop wij Cookies gebruiken.
Toepassing van dit Cookiebeleid
Dit Cookiebeleid is van toepassing op alle activiteiten op alle websites en apps (verder: ‘Websites’
en ‘Apps’) van ondernemingen en merken van Stichting RTD Radio (verder: ‘STICHTING RTD RADIO
’). STICHTING RTD RADIO is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die worden
verzameld via de Websites en Apps. STICHTING RTD RADIO maakt onderdeel uit van de STICHTING
RTD RADIO-groep (STICHTING RTD RADIO.) Persoonsgegevens kunnen worden uitgewisseld tussen
ondernemingen van de STICHTING RTD RADIO-groep, zoals vermeld in dit Cookiebeleid en
onze Privacyverklaring.
Onder STICHTING RTD RADIO vallen onder andere de volgende merken of handelsnamen:
• RTD Radio®
Wat zijn Cookies?
Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens je bezoek aan een website of app in je
randapparatuur wordt geplaatst of uitgelezen, bijvoorbeeld in de browser van je computer, tablet
of smartphone. Via dit tekstbestand worden gegevens, soms persoonsgegevens, opgeslagen of
geraadpleegd. Aan de hand van deze (persoons)gegevens kan je bij een later bezoek worden
herkend.
Soortgelijke technieken zijn bijvoorbeeld tracking pixels, Java scripts, tags en web beacons. Deze
cookies en soortgelijke technieken zijn soms noodzakelijk om jouw accountinstellingen te bewaren
zodat je bij een later bezoek wordt herkend, maar ook om het voor ons mogelijk te maken jouw
websitebezoek te analyseren en om jou persoonlijke advertenties te kunnen tonen op onze Websites
en websites van derde partijen. Wanneer dat nodig is, word je gevraagd om toestemming te geven
voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken.
JavaScripts en web beacons zijn voorbeelden van soortgelijke technieken, die samen met cookies
zorgen dat een systeem informatie kan verzamelen (JavaScripts), deze in kleine, eenvoudige
tekstbestandjes kan opslaan (cookies) en vervolgens kan versturen (web beacons). Een Software
Development Kit (SDK) is ook een voorbeeld van een soortgelijke techniek die ervoor kan zorgen dat
Apps informatie verzamelen en opslaan op een smartphone of een tablet en die informatie
versturen aan STICHTING RTD RADIO en/of externe partijen. Een beacon is een klein apparaat dat
bijvoorbeeld in een horecalocatie of op een evenemententerrein kan worden geplaatst. Deze
beacon kan door middel van het activeren van Bluetooth-technologie, in combinatie met het
downloaden van een van onze App(s) of een app van een derde partij, signalen ontvangen en
verzenden naar bezoekers met smartphones die zich in de buurt van deze beacon bevinden.
Welke Cookies plaatst STICHTING RTD RADIO en voor welke doeleinden?
Onze Websites en Apps kunnen Cookies gebruiken voor de volgende doeleinden:
• Technisch noodzakelijke Cookies. Deze Cookies zijn noodzakelijk om de technische werking van
onze Websites, Apps, diensten of hulpmiddelen mogelijk te maken. Voor deze Cookies hebben wij
jouw toestemming niet nodig.
• Functionele Cookies. Deze Cookies worden gebruikt voor het leveren van functionaliteit om
gebruik te kunnen maken van onze Websites, zoals de mogelijkheid om voorkeursinstellingen op te
slaan op een Website en andere functionaliteiten, al dan niet binnen de tijdsduur van de
betreffende sessie. Er wordt bijvoorbeeld een Cookie geplaatst om te onthouden dat je de pagina

waarop je je leeftijd moet invullen hebt bezocht en dat je de wettige minimumleeftijd voor de
consumptie van alcohol hebt.
Sommige Apps moeten weten wanneer je je op een specifieke locatie bevindt, anders werken ze
niet goed. Een App van STICHTING RTD RADIO kan jouw locatiegegevens alleen gebruiken als
locatievoorzieningen of Bluetooth zijn ingeschakeld voor de desbetreffende App.
• Analytische Cookies. STICHTING RTD RADIO gebruikt Google Analytics en andere analyse Cookies
op om te kunnen analyseren hoe bezoekers onze Websites en Apps gebruiken. STICHTING RTD RADIO
kan bijvoorbeeld zo de gebruiksvriendelijkheid van een Website en App verbeteren.
• Advertentie of tracking Cookies. STICHTING RTD RADIO maakt gebruik van Cookies voor
commerciële en promotionele doeleinden. De hiermee verzamelde (persoons)gegevens worden
gekoppeld, geanalyseerd en gebruikt voor het ontwikkelen van profielen, segmenten en
doelgroepen om daarmee zo relevant mogelijke informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen te
tonen op Websites, Apps en andere marketingkanalen, al dan niet van externe partijen. Tracking
cookies kunnen ook door externe partijen worden geplaatst op STICHTING RTD RADIO Websites en
Apps. Voor het plaatsen van analytische en advertentie/tracking Cookies vragen we vooraf je
toestemming.
Beheer je cookie-instellingen
STICHTING RTD RADIO bied je de mogelijkheid om in te stemmen met ons gebruik van Cookies of
om je voorkeuren met betrekking tot bepaalde categorieën van cookies in te stellen door te klikken
op ‘Cookie-instellingen’ in de banner.
Houd er rekening mee dat STICHTING RTD RADIO momenteel geen gebruik maakt van een
technische oplossing waarmee wij kunnen reageren op de 'Volg me niet'-signalen van je browser.
Houd er rekening mee dat de instellingen van je browser je mogelijk niet hetzelfde gebruiksgemak
bieden als de Cookie-instellingen/Voorkeuren instellen op onze Website. Als je eenvoudigweg alle
Cookies uitschakelt via de instellingen van je browser, zullen bepaalde onderdelen of functies van
onze Website mogelijk niet werken, omdat je browser ons kan verhinderen om functioneel vereiste
cookies te plaatsen. Daarom is het raadzaam om de Cookie-instellingen op onze website te
gebruiken in plaats van alle cookies via je webbrowser uit schakelen. Om specifiek cookies van
Google Analytics te blokkeren, kun je de “Afmelding van Google Analytics Browser Add-on”
installeren die door Google wordt aangeboden.
Voor welke domeinen vraagt STICHTING RTD RADIO toestemming voor Cookies?
STICHTING RTD RADIO vraagt steeds per Website (per domein) of App of je toestemming wilt geven
voor Cookies. Je geeft dus niet in één keer toestemming voor alle Websites die vallen onder
STICHTING RTD RADIO .
Welke (persoons)gegevens verzamelt STICHTING RTD RADIO via Cookies?
STICHTING RTD RADIO verzamelt je IP-adres en MAC adres (waar mogelijk geanonimiseerd), surf- en
klikgedrag, cookie identifiers, technische kenmerken (zoals de browser die je gebruikt en de
resolutie van jouw (computer)scherm), vanaf welke pagina je op STICHTING RTD RADIO Websites
bent gekomen, wanneer en hoe lang je onze Websites en Apps bezoekt of gebruikt, of je gebruik
maakt van functionaliteiten van onze Websites en Apps, welke pagina's je bezoekt op onze Websites
en welke schermen van de Apps je bekijkt.
Hoe kun je het gebruik van Cookies uitzetten?
Websites
Door de instellingen van je browser te wijzigen, kun je aangeven dat jouw browser geen Cookies
(van onze Websites) mag accepteren. De volgende links kunnen je helpen je instellingen te
wijzigen:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Adobe (flash cookies): https://www.adobe.com/support/flash/downloads.html
Als jouw browser geen Cookies van onze Websites accepteert, krijg je mogelijk geen toegang tot
bepaalde functionaliteiten van onze Websites of kun je mogelijk niet alle functionaliteiten
gebruiken. Indien je niet wilt dat de Cookies van Google Analytics worden gebruikt, kun je dit in je
browser instellen door Cookies van Google (Analytics) via je browser te weigeren of door hier te
klikken. Voor meer informatie over third-party cookies en je opt-out mogelijkheden hiervoor,
zie http://www.youronlinechoices.eu of http://www.aboutads.info/choices of http://www.networ
kadvertising.org/participating-networks.
Apps
Je kunt de instellingen van Apps niet zodanig aanpassen dat deze zonder het opslaan en uitlezen
van Cookies werken. Wel kan je Apps zo instellen dat er geen gegevens met STICHTING RTD RADIO
worden gedeeld. Let wel op dat hierdoor de Apps niet (of onvolledig) kunnen werken. Indien je
besloten hebt Cookies te accepteren en je wilt dit op een later tijdstip beëindigen, raden we je aan
eerst je eventuele App-account te verwijderen en vervolgens de App zelf. Wij zullen de gegevens
die herleidbaar zijn tot een persoon wissen en overige gegevens geanonimiseerd verwerken voor
analyse doeleinden.
In de App wordt doorgaans een mogelijkheid geboden om de Bluetooth functionaliteit en de
locatievoorziening eenvoudig uit te zetten.
Contact met STICHTING RTD RADIO
Privacyverzoeken
In onze Privacyverklaring kun je lezen welke privacyrechten je kunt uitoefenen (inzage, correctie-,
verwijderings-, beperkings- of overdrachtsverzoek en recht van verzet). Je kunt je verzoek richten
aan STICHTING RTD RADIO . Dit kun je doen via info@rtdradio.nl. Geef duidelijk aan om welk
verzoek het gaat. Houd er rekening mee dat STICHTING RTD RADIO je identiteit dient vast te
stellen. In sommige gevallen kan daarom om aanvullende informatie worden gevraagd.
Voor overige vragen of verzoeken kunnen consumenten telefonisch, via de website of per post
contact opnemen met STICHTING RTD RADIO .
Telefonische klantenservice
De klantenservice is op werkdagen (ma-vr) van 09.00u tot 17.00u bereikbaar via telefoonnummer
010 307 0092.
Online contactformulier
Via internet kun je gebruik maken van onze website contactformulier.
Postadres
Post kan worden gericht aan:
Stichting RTD Radio
Omloopdijk 32,
3079VJ Rotterdam
Wijziging van dit Cookiebeleid
STICHTING RTD RADIO kan wijzigingen aanbrengen in dit Cookiebeleid. STICHTING RTD RADIO raadt
je daarom aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn. Wanneer je het niet (meer) eens bent
met (aanpassingen aan) dit Cookiebeleid, kan je niet (langer) volledig gebruik maken van onze
diensten, Websites en Apps.
Dit Cookiebeleid is voor het laatst gewijzigd op 31 december 2020.

