Doelgroepadressen: Gebruiksvoorwaarden

Doelgroepadressen aanvullende voorwaarden
Hier volgen in het kort de voorwaarden voor het gebruik van de verstrekte gegevens.
Zie voor een volledig overzicht de Algemene Voorwaarden van Cendris, 100% dochter
PostNL. Deze heeft u samen met dit document ontvangen of kunt u downloaden op de
website.
Gebruik van door Cendris verstrekte gegevens ten behoeve van Direct Mail
De Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) geeft regels voor het gebruik en het
verwerken van persoonsgegevens, die alle afnemers van onze gegevens in acht dienen
te nemen:
 De verstrekte gegevens mogen éénmalig gebruikt worden voor de
gebruiksdoeleinden, zoals deze in de order zijn beschreven.
 De verstrekte gegevens mogen door de afnemer tot uiterlijk vier weken na
levering door Cendris gebruikt worden. Daarna moeten de gegevens vernietigd
worden.
 De afnemer dient zich bij gebruik van de gegevens te houden aan de
toepasselijke wet- en regelgeving (zoals de Wbp) en de in de branche
geaccepteerde gedragscodes.
 Uitingen/campagnes dienen te voldoen aan de Nederlandse Reclame Code, zie
www.reclamecode.nl.
 De contactgegevens die de afnemer bij respons op de direct mail campagne
ontvangt, mag zij in haar eigen database opnemen.
 Door Cendris kan een kopie van het mailstuk worden opgevraagd.
Gebruik van door Cendris verstrekte gegevens ten behoeve van Telemarketing
De Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en de Telecommunicatiewet (TW) geven
regels voor het gebruik en het verwerken van persoonsgegevens, die alle afnemers van
onze gegevens in acht dienen te nemen:
 De verstrekte gegevens mogen éénmalig gebruikt worden voor de
gebruiksdoeleinden, zoals deze in de order zijn beschreven.
 De verstrekte gegevens mogen door de afnemer tot uiterlijk vier weken na
levering door Cendris gebruikt worden. Daarna moeten de gegevens vernietigd
worden.
 De afnemer dient zich bij gebruik van de gegevens voor outbound telemarketing
activiteiten te houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving (zoals de Wbp
en de TW) en de in de branche geaccepteerde gedragscodes.
Zo ligt de verantwoordelijkheid voor het schonen en/of ontdubbelen van de door
Cendris verstrekte telefoonnummers met het Bel-me-niet Register en eventuele
Recht van Verzet bestanden uitsluitend bij de afnemer. Op Cendris rust geen
enkele hiermee verband houdende verplichting.
 Uitingen/campagnes dienen te voldoen aan de Nederlandse Reclame Code, zie
www.reclamecode.nl.
 De contactgegevens die de afnemer bij respons op de telemarketing campagne
ontvangt, mag zij in haar eigen database opnemen.
 Door Cendris kan een kopie van het belscript worden opgevraagd.
N.B. In de adresselectie kunnen een aantal controleadressen zitten.
Bij twijfel of advies kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met een van onze
doelgroepadviseurs.
E-mail: info@doelgroepshop.nl
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