
PRIVACY- EN COOKIEBELEID

Deze site/dit product is een uitgave van Stichting Perscentrum Wonen. Persoonlijke gegevens van abonnees, 
klanten en bezoekers van de website/dit product worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en 
beveiligd. Stichting Perscentrum Wonen houdt zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de 
Telecommunicatiewet, de DDMA (Dutch Dialogiue Marketing Association) en overige relevante wet- en regelgeving 
stelt. Deze Privacy en Cookie verklaring is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van Perscen-
trum Wonen en haar dochtermaatschappijen of participaties. 

VERANTWOORDELIJKE:
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Dutch Style Company, kantoorhoudende te (3065 AC)  
ROTTERDAM aan het adres Ringvaartweg 181. Via info@dutchsc.nl of telefoonnummer 010 436 88 00 kunt 
u contact opnemen met Dutch Style Company. 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
Perscentrum Wonen is hét voorlichtingsinstituut op het gebied van interieur, design en woonmode. Het Perscen-
trum Wonen signaleert de nieuwste ontwikkelingen, producten en trends en genereert daarmee publiciteit in lan-
delijke- en regionale media, zowel in print als online.  In het kader van haar dienstverlening en/of verkoop van haar 
producten of wanneer u anderszins contact heeft met Perscentrum Wonen, kan Perscentrum Wonen persoonsge-
gevens van u verwerken. Dit kan gebeuren u zich aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, deelneemt aan een actie, 
gebruik maakt van onze interactieve of online diensten. Perscentrum Wonen vindt het echter belangrijk om uw 
persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. 

Indien u geen prijs meer stelt op bijvoorbeeld e-mail nieuwsbrieven, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden 
door gebruik te maken van de afmeldlink in het e-mail bericht of Perscentrum Wonen hiervan schriftelijk op de 
hoogte stellen, door een e-mail te sturen naar info@perscentrumwonen.nl.

DOELEINDEN GEGEVENSVERWERKING
De verstrekte persoonsgegevens kunnen door Perscentrum Wonen worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
◊ Om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van Perscentrum Wonen;
◊ Om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere boodschap te sturen;
◊ Om de website, bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren; 
◊ Om te voldoen aan de op Perscentrum Wonen van toepassing zijnde wet- en regelgeving;
◊ Uw persoonsgegevens kunnen voor de voornoemde doeleinden worden uitgewisseld met of ter beschikking 

worden gesteld aan alle onderdelen van Perscentrum Wonen.

Perscentrum Wonen kan uw persoonsgegevens ook verwerken om u op de hoogte te houden van (nieuwe) produc-
ten en diensten van Perscentrum Wonen evenals die van de partners van Perscentrum Wonen en andere zorgvul-
dig door Perscentrum Wonen geselecteerde organisaties, waarbij Perscentrum Wonen tracht rekening te houden 
met uw interesses en voorkeuren die Perscentrum Wonen afleidt uit de door u bestelde producten en/of diensten 
van Perscentrum Wonen. Indien u hiertegen bezwaar hebt dan kunt u uw gegevens laten blokkeren. Ook kunt u 
de verleende toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres voor het doen van aanbiedingen van (nieuwe) 
producten en diensten van Perscentrum Wonen, haar partners en geselecteerde organisaties zoals hierboven om-
schreven, intrekken.



DERDENVERSTREKKING
Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot Perscentrum 
Wonen behoren, behoudens het navolgende. Uw gegevens kunnen zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden 
verstrekt aan partijen, die door Perscentrum Wonen worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstver-
lening (bijvoorbeeld de leverancier van een door u besteld product). In een dergelijk geval worden uw gegevens 
slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld de levering van het product). Daarnaast 
is het mogelijk dat Perscentrum Wonen op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde ge-
gevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Perscentrum Wonen 
zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking 
bestaat. Tenslotte kan Perscentrum Wonen uw gegevens doorgeven aan derden, bijvoorbeeld indien een derde van 
oordeel is dat de inhoud van uw advertentie inbreuk maakt op zijn intellectuele eigendomsrechten, of dat sprake is 
van onrechtmatige uitingen op één van de fora die Perscentrum Wonen ter beschikking stelt. In dergelijke gevallen 
zal Perscentrum Wonen uw gegevens uitsluitend onder strikte voorwaarden verstrekken waarbij steeds rekening 
wordt gehouden met uw belangen. 

Perscentrum Wonen kan uitsluitend elektronische gegevens, zoals uw e-mailadres en mobiel telefoonnummer, 
verstrekken aan derden, zoals hierboven onder het kopje ‘Doeleinden’ omschreven, voor het toesturen van infor-
matie en aanbiedingen over hun producten en diensten indien u Perscentrum Wonen daarvoor ondubbelzinnige 
toestemming hebt gegeven. Indien u geen prijs stelt op die informatie of aanbiedingen, kunt u uw gegevens laten 
blokkeren. Ook kunt u een verleende toestemming voor het gebruik van uw elektronische gegevens intrekken. In 
beide gevallen kunt u een e-mail sturen naar info@perscentrumwonen.nl | info@trendcompass.nl. of  een brief 
sturen naar: Dutch Style Company, Ringvaartweg 181, 3065 AC  ROTTERDAM

GEBRUIK VAN COOKIES
Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon 
worden opgeslagen en kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Deze 
cookies worden gebruikt om de websites van Perscentrum Wonen beter te laten functioneren en het webbezoek 
te monitoren, zodat Perscentrum Wonen na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode heb-
ben bezocht. 

De website Trend Compass maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van te bevorderen. Deze cookies 
bevatten geen persoonsgegevens en worden automatisch verwijderd op het moment dat u uw browser afsluit. 
Daarnaast maakt Trend Compass gebruik van tijdelijke cookies. Aan de hand van deze cookies kan onze website 
u herkennen, de volgende keer dat u deze bezoekt. Met behulp van deze cookies kan de website speciaal op u 
worden ingesteld en daarbij aangenamer bij het bezoek.. Tijdelijke cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te 
houden welke producten en/of diensten u afneemt of om de voorkeuren die u hebt ingesteld voor een bepaalde 
dienst of webpagina vast te leggen. Ook kunnen deze cookies worden gebruikt om advertenties op de websites 
die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat u een bepaalde adverten-
tie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond. De informatie die via deze cookies 
wordt verkregen, wordt 60 dagen na uw laatste bezoek automatisch verwijderd. Aan de hand van deze cookies kan 
de website  Trend Compass u herkennen als u deze weer bezoekt. Adverteerders of andere bedrijven hebben geen 
toegang tot de door Trend Compass geplaatste cookies.



GOOGLE ANALYTICS
Daarnaast gebruikt Trend Compass Google Analytics cookies ook voor statistische doeleinden, voor het analyseren 
van informatie en verbeterpunten over het bezoek van de Trend Compass website, De via Google Analytics verkre-
gen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar en door Google 
opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Voor meer informatie over het privacybeleid van Google (https://
www.google.com/intl/nl/policies/privacy/) en het specifieke privacybeleid van Google Analytics https://www.google.
com/intl/nl_ALL/analytics/learn/privacy.html verwijzen wij u naar de hiervoor genoemde websites.

Op Trend Compass kunnen ook knoppen opgenomen zijn om pagina’s of berichten te kunnen promoten of delen
op sociale netwerken als Facebook, Twitter en Pinterest. Deze knoppen worden gerealiseerd door codes die wor-
den aangeleverd door de betreffende sociale media platforms. Ook deze codes kunnen cookies plaatsen. Voor 
verdere informatie over het van toepassing zijnde privacy en cookiebeleid van deze sociale netwerken verwijzen wij 
u graag naar de (websites van de) betreffende sociale netwerken.

In uw browser instellingen kunt u zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren of dat u wilt dat uw brow-
ser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Indien u dat heeft gedaan dan kunt u nog steeds 
de meeste onderdelen van de websites van Perscentrum Wonen bezoeken. Tevens kunt u zich op http://optout.
aboutads.info afmelden voor het plaatsen van cookies. De overige cookies die door adverteerders worden geplaatst 
om uw surfgedrag te volgen kunnen worden uitgezet via www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeu-
ren. 

Sommige advertenties en andere commerciële uitingen op de websites van Perscentrum Wonen worden recht-
streeks door derde partijen geplaatst. Deze advertenties of uitingen kunnen gebruik maken van uw IP adres, 
cookies plaatsen en/of gebruik maken van technieken met een vergelijkbaar doel, bijvoorbeeld om bij te houden 
welke advertenties al aan u vertoond zijn. Deze Privacy en cookie verklaring is alleen van toepassing op de eigen 
cookies van Perscentrum Wonen. Het gebruik van cookies en andere technieken door derde partijen, zoals hierbo-
ven bedoeld, is onderworpen aan hun eigen privacybeleid. Perscentrum Wonen maakt geen gebruik van en heeft 
geen toegang tot deze cookies en de informatie die daaruit voortvloeit. 

De cookies die uw voorkeuren onthouden en het navigeren door de websites van Perscentrum Wonen vergemak-
kelijken kunt u uitzetten via uw browserinstellingen. Raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser. 
Indien u deze cookies uitzet kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van de websites van Perscentrum Wonen 
gebruik maken. De cookies die door Perscentrum Wonen en adverteerders worden geplaatst om uw surfgedrag te 
volgen kunnen worden uitgezet via www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Na het uitschake-
len van deze cookies blijft u overigens wel advertenties zien, deze zijn echter niet meer op uw interesses afgestemd. 
Let op: het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling 
uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig 
te herhalen.

DOORVERWIJZING
Op de websites van Trend Compass treft u een aantal links aan naar websites van andere partijen. Trend Compass  
aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de omgang door die partijen van uw persoonsgegevens. Lees hiervoor 
het privacystatement van de betreffende website die u bezoekt.

BEVEILIGING
Perscentrum Wonen handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat 
gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of 
verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.



WIJZIGINGEN
Perscentrum Wonen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. 
Daarom adviseren we u om dit privacybeleid van Perscentrum Wonen regelmatig te bekijken voor eventuele wijzi-
gingen.

Vragen, inzage in uw gegevens, wijzigingen doorgeven of verzamelen van gegevens staken
Voor vragen over ons privacy- en cookiebeleid kunt u ten allen tijde contact met ons opnemen.
◊ wilt weten welke persoonsgegevens Perscentrum Wonen van u verwerkt
◊ uw persoonsgegevens wilt wijzigen, corrigeren of laten verwijderen
◊ niet langer prijs stelt op het verstrekken van uw persoonsgegevens aan partners van Perscentrum Wonen of 

derden zoals hierboven onder het kopje ‘Doeleinden’ omschreven;
◊ niet langer prijs stelt om uw gegevens niet langer met derden te delen of niet langer nieuwsbrieven en/of ge-

richte aanbiedingen (van derden) te ontvangen.

dan kunt u een verzoek daartoe richten aan: Perscentrum Wonen, Ringvaartweg 181, 3065 AC  ROTTERDAM of een 
e-mail te sturen naar info@dutchsc.nl | info@trendcompass.nl onder vermelding van ‘privacy’

NA ONTVANGST
 Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek zal Dutch Style Company uw vraag beantwoorden, het gebruik 
van uw gegevens voor de doeleinden waartegen uw verzet zich richt beëindigen en in geval van een verzoek om 
verwijdering, wijziging of correctie van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen, verbeteren of aan-
passen, tenzij en voor zover de wet Perscentrum Wonen verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren 
of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Rotterdam, november 2017


