
PRIVACY 
STATEMENT 

Premiums Group respecteert de privacy van bezoekers van Premiums.mobi 

en draagt zorg voor de vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke 

informatie die je ons verschaft. De verwerking van de persoonsgegevens 

gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die 

de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. 

 

Doeleinden gegevensverwerking 

Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en de 

uitvoer van overeenkomsten ter zake onze diensten en het beheer van de 

daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten 

gericht op de vergroting van het klantenbestand. 

 

Als je een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-

mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang 

als naar de aard van het formulier of de inhoud van je email nodig is voor 

de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. 

 

Cookies op Premiums.mobi 

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te 

kunnen afstemmen op jouw voorkeuren, worden bepaalde gegevens 

betreffende jouw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan 

verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde 'cookies'. Dit 

zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving


je computer worden geplaatst. Je kunt het gebruik van 'cookies' via de 

instellingen van je browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder 

goede werking van deze website. Ook derde partijen kunnen cookies 

plaatsen en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij 

embedded video's van Youtube. 

 

Google Analytics 

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers 

de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij 

Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt 

geannomiseerd, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres). 

 

Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. De 

gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt. De Google Analytics-

cookies worden verzonden door een veilige SSL-encryptie en worden niet 

gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick 

en AdWords. Het is Google niet toegestaan de verkregen informatie te 

gebruiken voor andere Google diensten.  

 

Facebook, Twitter en LiveChat 

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of 

delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Ook staat er op deze site 

een LiveChat chatfunctie. De knoppen en de chatfunctie worden 

gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, Twitter en 

LiveChat zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. 

 

Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter en LiveChat (welke 

regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens 

doen die zij met deze code verwerken. 



 

Nieuwsbrief 

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen 

informeren over nieuws op het gebied van online marketing, Premiums 

Group, onze diensten en aanverwante zaken. Je e-mailadres wordt alleen 

met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. 

Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je jezelf direct kunt afmelden. 

Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. 

 

Inzage, correctie en recht van verzet 

Indien je een relatie met ons bedrijf hebt, heb je na schriftelijk verzoek de 

mogelijkheid je persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons 

verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt je ons schriftelijk verzoeken 

de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kun je ons 

schriftelijk op de hoogte stellen, indien je niet wilt worden benaderd met 

informatie over onze producten en diensten. Je kan dit melden bij: 

Premiums Group | Magneetstraat 7 | 1014 CC | Amsterdam 

 

Aanpassingen 

Premiums Group behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te 

passen. Meer informatie over ons privacybeleid en de verwerking van 

persoonsgegevens door Premiums Group vind je in onze uitgebreide AVG 

verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. De 

laatste wijziging vond plaats op 22-05-2018. 
 

https://www.premiums.mobi/privacy-avg
https://www.premiums.mobi/privacy-avg

