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PRIVACY POLICY
1

Wat is Persfilter.nl?
Persfilter.nl is een product van Smart.pr B.V. Met het Smart.pr softwareproduct bieden we een CRM systeem om persrelaties
te beheren en persberichten te versturen (zie www.smart.pr). Deze software wordt uitsluitend gebruikt door PR professionals
die werkzaam zijn bij gerenommeerde bedrijven. Wij streven naar gerichte verspreiding van persberichten. Een persbericht
heeft namelijk pas nut als dit terechtkomt bij journalisten die werkelijk interesse hebben in het onderwerp. Daarom startten we
Persfilter.nl. Via Persfilter.nl kunnen PR professionals onderzoeken wat de interessegebieden zijn van journalisten - en kunnen
journalisten op hun beurt die interessegebieden aangeven en op elk moment bijstellen. Middels het Geen Persberichten
Register tenslotte, kunnen journalisten aangeven wanneer zij helemaal geen persberichten meer willen ontvangen - hierover
later meer. Deze drie producten zijn deel van Startup Studio Nescio, een handelsnaam van Smart.pr B.V. Meer info over ons
werk vind je op www.nescio.co.

2

Wat is dit?
Dit is een Privacy Policy. In dit document leggen we uit welk soort persoonsgegevens we over jou als journalist verzamelen via
Persfilter.nl (hierna: ook de Website) en het Geen Persberichten Register. Voor de leesbaarheid van dit document gebruiken we
de termen “jij/je/jouw” en “(de) journalist(en)” naast elkaar, waarmee we steeds doelen op jou in de hoedanigheid van
journalist. We leggen ook uit voor welke doeleinden we (persoons-) gegevens gebruiken, hoe we ze opslaan en hoe we ze
beveiligen. Wij voldoen aan de relevante wetgeving (de Wet Bescherming Persoonsgegevens, hierna: Wbp) en de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG), die de Wbp per 25 mei 2018 vervangt. De begrippen Privacy by design en Data
minimalisatie zijn belangrijke kernvoorwaarden van ons bedrijf. Ons uitgebreidere privacy protocol licht deze begrippen nader
toe, zie hiervoor graag https://persfilter.nl/extended-privacy-protocol.html.

3

Wat zijn ‘persoonsgegevens’?
Met persoonsgegevens wordt alle informatie bedoeld waarmee jij als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in
overeenstemming met de relevante wetgeving (in het bijzonder de Wbp en de AVG).

4

Toestemming
Onze voorkeur is dat journalisten zelf toestemming geven voor de verwerking van persoonsgegevens op Persfilter.nl. Als je
persoonsgegevens wilt achterlaten of aanpassen op Persfilter.nl, zullen we je dan ook vragen om akkoord te gaan met deze
Privacy Policy. Ook verzoeken wij de journalisten uit ons gegevensbestand periodiek per e-mail om hun persoonsgegevens op
Persfilter.nl te controleren op juistheid en/of aan te passen. Hierbij bieden wij hen ook de mogelijkheid om zich voor ons
systeem uit te schrijven of zich te registreren voor het Geen Persberichten Register.

5

Gerechtvaardigd belang
Het komt voor dat journalisten niet ingaan op onze uitnodiging om hun persoonsgegevens te controleren of aan te passen op
Persfilter.nl, zij zich niet uitschrijven en zij zich ook niet registreren voor het Geen Persberichten Register. In dit geval baseren
wij de verwerking van persoonsgegevens van journalisten op grond van het gerechtvaardigd belang in de zin van de Wbp en de
AVG. Zowel journalisten als wij hebben er namelijk baat bij om de database van Persfilter.nl zo accuraat mogelijk te maken. De
journalist heeft voor de uitoefening van zijn beroep immers behoefte aan relevant nieuws. Omdat het daarnaast om
professionele (zakelijke) persoonsgegevens gaat die in de regel gemakkelijk online te vinden zijn (bijvoorbeeld via het colofon
van het medium waarvoor de journalist werkt), is hier sprake van een eerlijke balans tussen de betrokken belangen.

6

Geen Persberichten Register en Smart.pr
In aanvulling op Persfilter.nl hanteren wij het Geen Persberichten Register (hierna: GPR). Journalisten kunnen zich in het GPR
registreren als ze helemaal geen persberichten willen ontvangen. Het GPR is technisch gekoppeld aan Persfilter.nl en de
software die wij aanbieden vanuit Smart.pr. Hierdoor is het voor Smart.pr gebruikers onmogelijk om iemand die in het GPR
staat een persbericht te sturen. Meer informatie over de dienst en gegevensverwerking van Smart.pr kun je vinden in de privacy
policy van Smart.pr via https://smart.pr/privacy-policy.
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7

Welke (persoons-) gegevens verzamelen wij en hoe gebruiken wij ze?
Wij verzamelen professionele (persoons-) gegevens van journalisten. Dit doen wij uit openbare bronnen, bijvoorbeeld de
website van het medium waarvoor de journalist werkzaam is. Journalisten kunnen deze gegevens vervolgens zelf aanvullen,
wijzigen of verwijderen via hun persoonlijke profielpagina op Persfilter.nl. PR professionals kunnen deze gegevens uitsluitend
via de software van Smart.pr gebruiken. Hieronder volgt een overzicht van de gegevens die bewaard (kunnen) worden in het
gegevensbestand van Persfilter.nl en de doelen waarvoor deze gegevens worden gebruikt door de PR professionals die actief
zijn op het platform. Journalisten kunnen ervoor kiezen slechts bepaalde onderdelen in te vullen en/of te wijzigen of
verwijderen.

7.1

(Persoons-) gegevens:

7.3

Voor- en achternaam

7.2

Wordt gebruikt voor de volgende doeleinden:
Om te weten welke journalisten actief zijn op Persfilter.nl.
Om elke journalist persoonlijk aan te kunnen schrijven.

7.4

Geslacht

7.6

E-mailadres voor persberichten7.7

Om persberichten naar te kunnen verzenden.

7.8

Telefoonnummer

Om journalisten telefonisch te kunnen bereiken, als zij liever niet gemaild

7.5

7.9

Om journalisten met het juiste geslacht aan te spreken.

worden.
7.10

Adresgegevens

7.12

Werkgever(s) en/of opdrachtgever(s)

7.11

Om fysieke persberichten of andere informatie naartoe te sturen.
Om het gemakkelijker te maken voor PR professionals om in te schatten welke
persberichten relevant zijn o.b.v. eerder werk.
Om journalisten (en media) gemakkelijker vindbaar te maken (door de functie
op het platform om op medium te zoeken).
Om acquisitie via het platform mogelijk te maken voor bv. freelancers o.b.v. het
portfolio.

7.13

Functieomschrijving

7.14

Om het gemakkelijker te maken voor PR professionals om in te schatten welke
persberichten echt relevant zijn o.b.v. de huidige rol/functie van de journalist.

7.15

Interesse- of specialisatiegebieden
7.16

Om PR professionals inzicht te geven in interesses en specialisaties van
journalisten, zodat zij journalisten relevant nieuws kunnen sturen - en
ongewenste persberichten zo veel mogelijk kunnen worden voorkomen.

7.17

Niet-interesse gebieden

7.18

Om PR professionals inzicht te geven in de (deel-) onderwerpen waarover
journalisten geen berichten willen ontvangen, weer om ongewenste
persberichten tot een minimum te beperken.

7.19

Biografie, URL’s van sociale media,
7.20

Om een completer beeld te schetsen van de journalist en zijn of haar interesses

professionele of persoonlijke websites

en specialisaties.

of blogs

7.21

Publicatieregio

7.22

Om de PR professional in te laten schatten of zij journalisten kan benaderen
met lokaal, regionaal en/of landelijk nieuws.
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7.23

Bevestiging van akkoord op onze

Om elke vorm van onduidelijkheid over het akkoord van journalisten op onze

privacy policy

privacy policy tegen te gaan.
Om bij te houden wie er wanneer en onder welke voorwaarden informatie met
ons platform heeft gedeeld.

7.24

Bron

7.25

Om de bron van de door ons verzamelde, publiek toegankelijke en
professionele, gegevens te bewaren.

7.26

Click rates (openen mail, downloaden
7.27

Om in te schatten of een persbericht door de journalist als nuttig is ervaren,

bijlage)

kunnen PR mensen zien of het bericht is ontvangen, of het wordt geopend en of
er een bijlage werd gedownload. Zo krijgen ze een indicatie van de interesse van
de ontvanger en kunnen zij zorgen dat toekomstige berichten beter doel treffen.

7.28

Persoonlijke contactgegevens 7.29

Om contact met journalisten te zoeken over het gebruik van het platform. Deze

(e-mailadres/ telefoonnummer)

contactgegevens zijn alleen voor Persfilter.nl zelf zichtbaar, nooit voor
gebruikers van het platform.

Het betreffen hier professionele (persoons-) gegevens die toegepast worden in de uitoefening van de beroepen van de
journalist en de PR professional.
Wanneer journalisten zich inschrijven in het GPR, geven zij toestemming om de volgende gegevens te verwerken: voornaam,
achternaam, e-mailadres, media ten tijde van registratie. Deze gegevens worden gebruikt om ervoor te zorgen dat gebruikers
van Persfilter.nl jou (ook in de toekomst) geen persberichten meer kunnen sturen. Je voor- en achternaam zijn (uiteraard mits
je daar toestemming voor geeft) openbaar in te zien via https://persfilter.nl/geen-persberichten-register/GPR.html. Je kunt er
ook voor kiezen dat alleen in onze systemen bekend is dat je geen persberichten wilt ontvangen, zonder dat je naam openbaar
zichtbaar is. Het openbaar delen van je GPR-registratie heeft als voordeel dat het effect breder is dan alleen m.b.t. gebruikers
van Persfilter.nl en Smart.pr.

8

Hoe lang bewaren we de persoonsgegevens?
Wij verwijderen je persoonsgegevens zodra ze niet meer noodzakelijk zijn voor bovengenoemde doeleinden. In geen geval
zullen je persoonsgegevens langer worden bewaard dan vijf jaar na de datum waarop een journalist voor het laatst heeft
gepubliceerd.

9

Delen we jouw persoonsgegevens met anderen?
Gebruikers van de Smart.pr software (uitsluitend PR professionals werkzaam bij gerenommeerde bedrijven met een
professioneel PR- en communicatiebeleid) kunnen de gegevens inzien die wij over journalisten hebben verzameld via het
Smart.pr softwareproduct, achter een met wachtwoord beveiligde, persoonlijke login.
Wij maken gebruik van externe bedrijven voor de opslag van gegevens. Wij maken hiervoor gebruik van diensten van Amazon
Simple Storage Server en TransIP. Deze bedrijven handelen als ‘Bewerker’ in de zin van de Wbp (onder de AVG aangeduid als
“Verwerker”). Dit betekent dat deze bedrijven contractueel verplicht zijn om de gegevens op geen andere wijze te verwerken
dan voor de doeleinden die in deze Privacy Policy zijn beschreven. Wij delen niet meer gegevens dan nodig voor de diensten
van de Bewerkers. Onze bewerkers zijn gevestigd in de Europese Unie.
Afgezien van bovenstaande delen we gegevens niet met derde partijen, tenzij we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

10

Algemene geaggregeerde (niet-persoonlijke) gegevens
Wij kunnen je persoonsgegevens omzetten in niet-persoonlijke gegevens. Dit betekent dat de gegevens volledig en
onomkeerbaar geanonimiseerd en samengevoegd zullen worden: ze bevatten dan geen persoonsgegevens meer omdat er
geen identificatie meer kan plaatsvinden op basis van de gegevens. Wij kunnen deze geaggregeerde data delen met
handelspartners voor analyse doeleinden, het opstellen van demografische profielen en het verbeteren van onze diensten.
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11

Hoe beschermen we de persoonsgegevens van journalisten?
Wij beschermen de (persoons-) gegevens van journalisten tegen ongeautoriseerde of onrechtmatige toegang, wijziging,
openbaarmaking, gebruik en vernietiging. We nemen de volgende technische en organisatorische maatregelen om jouw
gegevens te beschermen:
-‐

Wij slaan de gegevens op de servers van Amazon S3 op en gebruiken zelf de servers van TransIP. Deze servers hanteren de
hoogste standaarden wat betreft gegevensbeveiliging;

-‐

Wij maken gebruik van beveiligde Secure Socket Layer (SSL) verbindingen;

-‐

De gegevens zijn intern alleen toegankelijk in een volledig afgeschermde omgeving, beveiligd met een wachtwoord;

-‐

Onze medewerkers hebben alleen toegang tot de gegevens op een need-to-know basis en hun toegang tot de gegevens
wordt per individu gelogd.

12

Cookies
Wij kunnen op onze Website gebruik maken van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestand dat op je computer
kan worden geplaatst wanneer je de Website bezoekt. Dit tekstbestand identificeert je browser en/of computer. Wanneer je
onze Website opnieuw bezoekt, zorgt de cookie ervoor dat onze Website je browser of computer herkent.
Wij maken gebruik van de volgende soorten cookies:
Functionele cookies: Functionele cookies zijn essentieel voor de werking van de Website. Ze stellen je in staat om
door onze Website te navigeren en gebruik te maken van de daarin verwerkte functies.
Analytische of statistische cookies: Analytische cookies worden gebruikt om de kwaliteit en effectiviteit van de
Website te onderzoeken. We kunnen bijvoorbeeld zien hoeveel gebruikers de Website bezoeken en welke pagina’s
worden bezocht. We gebruiken deze informatie om onze Website en diensten te verbeteren.
Als je niet wilt dat cookies worden verzonden naar je computer, kan je dit aan de hand van de cookie-instellingen van je
browser veranderen. Houd er rekening mee dat sommige functies of diensten van onze Website mogelijk niet of minder goed
functioneren zonder cookies.

13

Wijzigingen in deze privacy policy
Wij zijn constant op zoek naar manieren om onze dienst en onze Website te verbeteren. We kunnen onze Privacy Policy daarom
van tijd tot tijd updaten. Als wij de Privacy Policy op significante wijze veranderen, dan zullen wij daar een melding van maken
op onze Website samen met de bijgewerkte Privacy Policy. Bij je eerstvolgende bezoek aan Persfilter.nl en het Geen
Persberichten Register zullen we je verzoeken om de bijgewerkte Privacy Policy te accepteren.

14

Jouw rechten en onze contactgegevens
Jij als journalist hebt het recht om:
-‐

Ons te verzoeken om je gegevens te corrigeren of te updaten. Dit kun je ook zelf doen in jouw profiel;

-‐

Ons te verzoeken om jouw gegevens uit ons gegevensbestand te verwijderen, zonder opgaaf van redenen. Dit kun je
ook zelf doen in jouw profiel;

-‐

Ons te verzoeken om een kopie van de persoonsgegevens die we van jou verwerkt hebben. Wij kunnen deze kopie op
jouw verzoek ook doorsturen naar een andere databeheerder;

-‐

Je toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken. Dit heeft geen invloed om de geldigheid van de
verwerkingen vóór het moment dat je jouw toestemming intrekt;

-‐

Bij ons bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens;

-‐

Een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien je denkt dat wij jouw gegevens onrechtmatig
verwerken.
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15

Tot slot
Dit is de privacy policy van Persfilter.nl en het Geen Persberichten Register. Naast dit document hanteren wij een uitgebreider
privacy protocol met meer informatie over onze werkwijze. Via https://persfilter.nl/extended-privacy-protocol.html kun je dit
document downloaden.
Mocht je vragen, opmerkingen of zorgen hebben over de manier waarop wij met jouw (persoons-) gegevens omgaan, neem dan
graag contact met ons op via info@persfilter.nl of via onderstaande contactgegevens. Je kunt ook direct mailen met onze
Privacy Officer via privacy@persfilter.nl.
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