KINDER MEDIA AWARDS  PRIVACYVERKLARING
De Kinder Media Awards zijn prijzen voor de beste 
digitale toepassingen voor kinderen
.
De Media Ukkie
Award is een initiatief van Mediawijzer.net. De Gouden @penstaart is een initiatief van 
ECP (Platform
voor de InformatieSamenleving
) en 
Mijn Kind Online
. De Kameleon en Gekko zijn initiatieven van de
Stichting CPNB en worden ondersteund door Stichting Lezen. De bekendmaking en de uitreiking van
bovengenoemde prijzen worden onder één noemer georganiseerd en gecommuniceerd, de
zogenoemde Kinder Media Awards. De website van Kinder Media Awards is te bezoeken via
www.kindermediaawards.nl
. Via de website kunnen makers, zoals uitgevers, ontwikkelaars en
producenten, hun creaties aanmelden voor de jurering.
Bij het verrichten van hun diensten kunnen de Kinder Media Awards (“de KMA”) in bepaalde gevallen
(persoons)gegevens gebruiken. Het gaat daarbij onder meer om de verwerking van persoonsgegevens
in het kader van de door de KMA georganiseerde inschrijving, jurering, bekendmaking en uitreiking van
de (hierna: de “KMA Evenementen”) zoals vermeld op de website 
www.kindermediaawards.nl en de
websites en/of platforms behorend bij de KMA Evenementen (hierna: de “KMA Website”). Deze
Privacyverklaring geeft inzicht in de wijze waarop de KMA met deze gegevens omgaan. De KMA
handelen in overeenstemming met de privacyregels die zijn neergelegd in onder andere de Wet
bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

1.

Welke gegevens verwerken de KMA?


1.1 Om gebruik te kunnen maken van bepaalde functies van de KMA Website moeten de betreffende
bezoekers een webformulier invullen, waarbij ook een emailadres moet worden ingevuld. Door het
invullen van een formulier krijgen de KMA de beschikking over het emailadres van de inzender.
1.2 Daarnaast kunnen de KMA bezoekers van de KMA Evenementen en/of KMA Website vragen om
(andere) persoonsgegevens. Het kan hierbij gaan om naam, (email)adres, geslacht, leeftijd en
telefoonnummer.
1.3 Naast bovengenoemde persoonsgegevens verzamelen de KMA ook automatisch gegenereerde
informatie over het surfgedrag op de KMA Website. Deze informatie bestaat onder meer uit het
IPadres en sessiecookies.
1.4 Door het gebruik van SurveyMonkey (inzendingen awards en/of inschrijven conferentie) en
MailChimp (versturen van communicatie over KMA) verkrijgt de KMA persoonsgegevens en
statistieken. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor KMA.

2.

Voor welke doeleinden worden de gegevens gebruikt?


2.1 De KMA gebruiken de verkregen persoonsgegevens in de eerste plaats voor de uitvoering van de
overeenkomsten met de betrokken bezoekers. Tevens kan zij de verkregen persoonsgegevens
voor communicatiedoeleinden in het kader van de Kinder Media Awards gebruiken.
2.2 De KMA gebruiken de gegevens die zij in verband met het gebruik van de KMA Website verkrijgt
van de bezoekers:



om de diensten te kunnen verrichten die op de betreffende (onderdelen van de) KMA
Website worden aangeboden;
om de op de betreffende (onderdelen van de) KMA Website verrichte handelingen aan de
juiste bezoeker toe te kunnen schrijven;
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om met de bezoeker te kunnen communiceren over onder meer de via de betreffende
(onderdelen van de) KMA Website inzendingen en/of wijzigingen en updates omtrent het
gebruik van de betreffende (onderdelen van de) KMA Website;

2.3 De gegevens die de KMA verkrijgt via SurveyMonkey in verband met bij haar ontvangen
inzendingen en/of het bezoek aan KMA Evenementen en/of KMA Website gebruiken de KMA
tevens voor het verzamelen van statistische gegevens om inzicht te krijgen in het gebruik en de
doelgroep van de KMA Evenementen en/of KMA Website, om zo de inrichting daarvan te kunnen
verbeteren en haar dienstverlening verder te kunnen optimaliseren.
2.4 Voorts kunnen de KMA alle automatisch gegenereerde persoonsgegevens gebruiken voor
statistisch onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van hun dienstverlening en
die van de organiserende partners.
2.5 Voor alle overige zaken gebruiken de KMA de gegevens uitsluitend als daarvoor de uitdrukkelijke
toestemming is verkregen van de betrokkene.

3.

Doorgifte aan derden


3.1 De KMA kunnen de persoonsgegevens van haar bezoekers aan derden doorgeven voor zover dit
met het oog op de hierboven omschreven doeleinden noodzakelijk is voor de uitvoering van de
overeenkomsten, zoals onder meer voor de organisatie en uitvoering van de KMA Evenementen.
3.2 De KMA kunnen de persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting doorgeven aan de
overheid of gerechtelijke instanties.
3.3 In andere gevallen geven de KMA de persoonsgegevens van haar bezoekers alleen door aan
derden als de bezoeker hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

4.

Sociale media netwerken


Op de KMA website worden sociale media getoond, zoals een ‘stream’ uit Twitter. Deze stream
plaatst zogeheten ‘third party cookies’, deze zijn van adverteerders, sociale media of
advertentieplatformen. Met het akkoord gaan van de cookiemelding op kindermediaawards.nl,
geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van deze cookies (en first party cookies).

5.

Cookies


5.1 De KMA maken gebruik van zogenaamde sessie cookies, tekstbestandjes die door de browser
tijdelijk op de computer van een accounthouder worden geplaatst. Het doel van deze sessie
cookies is met name het vergroten van het gebruiksgemak, omdat daarmee bepaalde informatie
zoals voorkeursinstellingen gedurende een sessie niet steeds opnieuw hoeft te worden ingevoerd.
Op kindermediaawards.nl wordt gebruik gemaakt van cookies. Door op 'Ok' te klikken of gebruik te
maken van deze website geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies (en first en thirtd
party cookies).
5.2 Om de website beter op de bezoekers af te stemmen en gebruiksvriendelijker te maken, maken de
KMA gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google
Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren
hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van
de website (met inbegrip van het IPadres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op
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servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij de Safe Harbourprinciples. Iedere
gebruiker kan het gebruik van cookies weigeren door dit in de instellingen van zijn browser aan te
geven.
5.3 Ook worden, zoals hiervoor vermeld, cookies van het sociale media netwerk Twitter gebruikt om
sociale media integratie op de KMA Website mogelijk te maken.

6.

Beveiliging


De KMA zorgen voor een goede beveiliging van de persoonsgegevens, onder meer door de
toegang tot de gegevens te vergrendelen en door van de medewerkers van de KMA die toegang
hebben tot de gegevens te eisen dat zij vertrouwelijk en volgens de aanwijzingen van de KMA met
de gegevens omgaan.

7.

Minderjarigen


Mocht de bezoeker van een KMA Website nog geen zestien (16) jaar oud zijn, dan hebben de KMA
toestemming nodig van ouders of voogd van die bezoeker. Door gebruik van de betreffende KMA
Website gaat de bezoeker akkoord met deze Privacyverklaring, en garandeert de bezoeker zestien
(16) jaar of ouder te zijn of de benodigde toestemming te hebben van ouders/voogd. Wanneer er
persoonsgegevens gevraagd worden zal de KMA expliciete toestemming van de ouders vragen.

8.

Inzage, correctie en wijziging van gegevens


Een bezoeker kan de KMA altijd een verzoek doen om inzage in en/of correctie of verwijdering van
de gegevens die de KMA van hem/haar verwerkt, door contact op te nemen met KMA via
info@kindermediaawards.nl
. De KMA zal uiterlijk binnen 3 weken op dit verzoek reageren.

9.

Wijziging Privacyverklaring


De KMA kunnen deze Privacyverklaring in de toekomst uitbreiden of wijzigen. Belangrijke en/of
ingrijpende wijzigingen zullen op een duidelijke manier worden gecommuniceerd. Door na
wijzigingen gebruik te maken van de KMA Website gaat de bezoeker akkoord eventuele
wijzigingen. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina in de gaten.
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