
 

ALGEMENE VOORWAARDEN 
De RobnHoodCast, is verantwoordelijk voor de verwerking van 

persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 
https://www.robnhood.nl  

podcast@robnhood.nl  

Persoonsgegevens die wij verwerken 

De RobnHoodCast verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik 
maakt van onze website en dat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt 

bijvoorbeeld via het contactformulier of het plaatsen van een reactie onder 
een nieuwbericht (waarbij we je gegevens kunnen bewaren). Hieronder 

vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

– Voor- en achternaam 

– E-mailadres 
– Telefoonnummer 

– Een ingestuurde audiofile 
- Geboortedatum 

- Geslacht 
- Je opmerkingen en/of reacties (het bericht)  

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die 

wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen 

over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming 

hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een 

bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn 
bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er 

gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke 
toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming 

persoonlijke gegevens hebben verkregen over een minderjarige, neem 
dan contact met ons op via podcast@robnhood.nl, dan verwijderen wij 

deze informatie. 

 

 

 

https://www.robnhood.nl/
mailto:podcast@robnhood.nl


 

Met welk doel en op basis van welke grondslag 

wij persoonsgegevens verwerken 

De RobnHoodCast verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende 

doelen: 

– Reageren op reacties die binnen komen via ons contactformulier 

– De Perfecte Podcast analyseert jouw gedrag op de website om daarmee 
de website te verbeteren en het aanbod van producten en/of diensten af 

te stemmen op jouw voorkeuren. 
– De RobnHoodCast volgt jouw surfgedrag over verschillende websites 

waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte. 
 

 

Geautomatiseerde besluitvorming 

De RobnHoodCast neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde 
verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor 

personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door 
computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens 

(bijvoorbeeld een medewerker van De Perfecte Podcast) tussen zit. De 
Perfecte Podcast gebruikt de volgende computerprogramma’s of -
systemen: 

Cookie: Googly Analytics 

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet 

Bewaartermijn: 2 jaar 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

De RobnHoodCast bewaart je (ingestuurde) gegevens niet langer dan 

strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden 
verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende 

(categorieën) van persoonsgegevens: 

– Naam > voor het aanspreken van de persoon in kwestie als er een 
contactformulier is ingestuurd en hierop te reageren. 

– Mailadres > voor het verzenden van een reactie terug op een ingestuurd 
contactformulier.  

- Telefoonnummer > Er kan altijd met iemand gebeld worden (in de 
toekomst) tijdens een podcast uitzending mits diegene daar toestemming 

voor verleent en/of dit verzoek bij ons neerlegt. 
- Een audiofile (ingestuurd door diegene die het contactformulier invult) > 

voor verwerking in onze podcast n.a.v. een item in de podcast of een 
prijsvraag  



 

- Geboortedatum > voor het analyseren van onze doelgroep van onze 
fans.  

- Geslacht > voor het analyseren van onze doelgroep van onze fans.  
 

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

De RobnHoodCast verstrekt geen gegevens aan derden. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij 

gebruiken 

De RobnHoodCast gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. 
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze 

website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of 
smartphone. De RobnHoodCast gebruikt cookies met een puur technische 

functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en 
dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze 

cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze 
te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw 

surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen 
aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al 

geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd 
voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je 

internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. 

Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de 

instellingen van je browser verwijderen.  

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn 
bijvoorbeeld de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: 

Facebook 
Instagram 

Google Analytics 
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

De RobnHoodcast neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. 

Hoewel wij niks opslaan omdat we niet werken met online accounts 
hebben we alleen gegevens van bezoekers van de website als zij zelf het 

contactformulier invullen en versturen. Deze gegevens komen in onze 

mailbox terecht welke we iedere maand verwijderen.  

 


