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Imailo B.V. (iMailo) hecht er waarde aan dat uw gegevens op een juiste wijze worden verwerkt. Wij
(iMailo) gaan daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met persoonsgegevens die wij
ontvangen, conform de eisen die de wet hieraan stelt. Daar kun je op vertrouwen.
Wie is verantwoordelijk?
IMailo is de ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVG voor de verwerking van
persoonsgegevens in de navolgende situaties:
-

-

-

Verwerking van persoonsgegevens van een Gebruiker van onze websites (niet zijnde een
Publisher of Adverteerder).
De verwerking van persoonsgegevens in het kader van de relatie die wij hebben met
Adverteerders en Publishers of relaties (niet zijnde Gebruikers) met wie iMailo contact heeft
gelegd of contact wenst te leggen;
De verwerking van persoonsgegevens van ontvangers – die hiervoor op ondubbelzinnige
wijze toestemming hebben gegeven – voor promoties, nieuwsbrieven en commerciële emails van iMailo;
De verwerking van alle andere persoonsgegevens met betrekking tot personen die contact
opnemen met iMailo of van wie iMailo persoonsgegevens verwerkt.

Voor partners, werknemers, uitzendkrachten, inleenkrachten, student-stagiaires, en sollicitanten van
iMailo is een ander beleid van toepassing.
Wat voor soort persoonsgegevens verwerkt iMailo?
iMailo verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan iMailo hebt verstrekt, persoonsgegevens
gegenereerd tijdens uw bezoek aan de website en/of het lezen van nieuwsbrieven en/of
persoonsgegevens die u zelf aan iMailo hebt verstrekt voor het plaatsen van een bestelling en/of
persoonsgegevens die iMailo heeft mogen ontlenen aan andere bronnen, zoals zakelijke Social Media
platforms. Het gaat om de navolgende soorten persoonsgegevens:
-

Persoonsgegevens door u verstrekt:

-

Persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze website, elektronische
nieuwsbrieven, commerciële e-mails of daaraan gerelateerde technologieën:

-

Persoonsgegevens verkregen uit andere openbare bronnen zoals social media platforms en
openbare registers:

-

(Functionele) cookies in het kader dat u als Gebruiker op een link klikt – die via onze
dienstverlening is uitgezet – doorklikt naar een website.

-

Adverteerder en Publishers verschaffen aan iMailo administratiegegevens, waaronder de
contactgegevens, financiële gegevens en wachtwoorden.

Doeleinden
iMailo gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

-

Het uitvoeren van de overeenkomst.
Voorbeelden zijn als volgt:
iMailo verwerkt gegevens van Adverteerders en Publisher voor dienstverlening waaronder
om informatie over Diensten aan Adverteerders te verstrekken en om betalingen te kunnen
uitvoeren. iMailo versleutelt de wachtwoorden automatisch en zijn niet door iMailo in te
zien.
iMailo verwerkt gegevens van Gebruikers (niet zijnde een Adverteerder of Publisher). Het
mogelijk maken van een doorklik naar een website voor onze Publisher is een wezenlijk
onderdeel van de dienstverlening van iMailo. Om de Diensten te kunnen uitvoeren slaat
iMailo gegevens op.

-

Het nakomen van wettelijke verplichtingen.

-

Het onderhouden van contact met u. Uw contactgegevens worden bijgehouden in ons
klantsysteem en kunnen worden gebruikt voor onder meer het verzenden van
nieuwsbrieven, updates en het toezenden van informatie die u aan ons hebt gevraagd.

-

Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte
marketingacties.

-

Het uitvoeren en analyseren van klanttevredenheidsonderzoeken.

-

Het maken van gebruikersstatistieken van de website van iMailo.

Gronden van de verwerking van persoonsgegevens
iMailo verwerkt de persoonsgegevens uitsluiten op grond van een van de rechtsgronden genoemd in
artikel 6 lid 1 AVG. De navolgende gronden zijn specifiek van toepassing:
-

Toestemming
Als we u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt
deze toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te
trekken.

-

Uitvoering van de overeenkomst
Indien het noodzakelijk is in de het kader van de uitvoering van onze dienstverlening zoals
hiervoor onder het kopje “doeleinden” is uitgewerkt.

-

Wettelijke verplichting
iMailo kan wettelijk verplicht worden om persoonlijke informatie bekend te maken in het
kader van een juridisch proces of indien handhavende instanties dit vereisen. Om te voldoen
aan de voorwaarden van een geldig juridisch proces kan iMailo deze informatie
bekendmaken zonder dat u dit weet, zonder uw toestemming en zelfs zonder u hiervan op de
hoogte te brengen. iMailo behoudt het recht voor de toegang tot persoonsgegevens door
autoriteiten aan te vechten.

-

Gerechtvaardigd belang
Indien een ander bedrijf iMailo overneemt of activa overneemt van iMailo waarin of
waaronder uw persoonsgegevens begrepen zijn of vallen, krijgt dat bedrijf de verzamelde
persoonlijke informatie in bezit en gaan de rechten en verplichtingen van deze Privacy Policy

ten aanzien van uw persoonsgegevens op dat bedrijf over.

Verwerkers
iMailo schakelt voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) in die in
opdracht van iMailo de persoonsgegevens verwerken. iMailo sluit met deze verwerkers een
verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen van de AVG.
iMailo werkt bijvoorbeeld met ICT-dienstverleners die software (software as a service) of
hostingdiensten leveren. Verder zijn er ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het
veilig en stabiel houden van onze systemen. Ook gebruiken wij diensten van derden voor het
verzenden van nieuwsbrieven en commerciële e-mails.
Persoonsgegevens delen met derden
Soms is het nodig uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan -afhankelijk van de
omstandigheden van het geval- noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Ook zijn er
wettelijke verplichtingen die ertoe strekken dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven.
In onder meer de volgende gevallen, worden persoonsgegevens aan derden verstrekt.
Indien een rechtelijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden,
zullen wij daaraan dienen te voldoen.
Persoonsgegevens kunnen voorts aan derden worden verstrekt, bij een reorganisatie of fusie van
onze onderneming of de verkoop van (een deel van) onze onderneming.
Doorgifte buiten de (Europese Economische Ruimte) EER
In bepaalde gevallen is het nodig om de persoonsgegevens door te geven aan partijen gevestigd
buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dat kan -afhankelijk van de omstandigheden van het
geval- noodzakelijk zijn bij uitvoering van uw koopovereenkomst.
Bewaartermijn
iMailo bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van
de verwerking dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging
iMailo zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in
overeenstemming met de daarvoor geldende eisen en richtlijnen.
Vragen of klachten?
Iedere persoon kan op basis van de AVG bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar
persoonsgegevens. Zo hebt u in bepaalde gevallen het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering
van persoonsgegevens. Ook kunt u in bepaalde gevallen bezwaar maken tegen het gebruik van uw
gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kunt u zelfs uw gegevens opvragen

en meenemen naar een andere partij. Neemt u voor al deze vragen contact op via telefoonnummer
+31(0)88 3232 010 of e-mail affiliate@imailo.com
Gebruik van cookies
Wij maken op onze websites gebruik van cookies. Bij het eerste bezoek aan de website wordt via een
melding in het beeldscherm uw uitdrukkelijke toestemming gevraagd voor het gebruik van cookies.
Een cookie is een bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw
browser op de harde schijf van uw computer of mobiele apparatuur wordt opgeslagen. Wij gebruiken
cookies om uw instellingen en voorkeuren, zoals taal van de website, te onthouden.
U hebt altijd de mogelijkheid om cookies weer van uw harde schijf te verwijderen. Daarnaast kunt u
cookies uitschakelen via uw browser. Zie bijvoorbeeld deze toelichting door de
Consumentenbond voor uitleg.
(Functionele) Cookies
iMailo maakt gebruik van (functionele) cookies. iMailo maakt echter geen gebruik van naar personen
herleidbare gegevens en slaat geen persoonsgegevens op. iMailo slaat data altijd gecodeerd en
geanonimiseerd op. De cookies en de data van iMailo worden alleen gebruikt om anoniem te meten
welke website (van een bij iMailo aangesloten Publisher) een Gebruiker naar de website van een
Adverteerder heeft doorverwezen.
De gecodeerde en geanonimiseerde cookies van iMailo bevatten de volgende gegevens:
o

Gegevens van de Publisher die door de Gebruiker wordt doorgestuurd.

o
Gegevens van link waarmee en hoe de Gebruiker naar de website van de Adverteerder is
gegaan.
o
Gegevens van Adverteerder, waaronder de website, waar de Gebruiker naar toe is gestuurd
via een link.
o

De datum en tijd.

o

Eventueel de gegevens van de link van de Publisher.

Deze gecodeerde cookies van IMailo bevatten geen gegevens die naar personen te herleiden zijn.
IMailo slaat de navolgende overige statistische gegevens op. Dit zijn geen persoonsgegevens.
o

Land van de Gebruiker.

o

Browser versie.

o

Een IP-Hash (Secure Hash Algorithm).

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 verkregen

informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres van uw computer, overgebracht naar Google.
Google slaat dit op servers in de Verenigde Staten op. Lees het privacybeleid van Google voor meer
informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze websites gebruikt wordt, om rapporten
over de websites aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de
effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie
namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de
verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
Social Media Cookies
Als wij gebruik maken van zogenaamde tracking cookies, vragen wij daarvoor toestemming via onze
website.
Wijzigingen in de Privacy Statement
iMailo behoudt zich het recht voor om deze ‘privacy statement’ op ieder gewenst moment en voor
welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen.

