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Op welke entiteit van Clear Channel is deze Verklaring van toepassing ? 

Deze Privacy- en cookiesverklaring (“Verklaring”) is van toepassing op de website(s) van 
ClearChannel Belgium op www.clearchannel.be met maatschappelijke zetel te Dewezplein 5, 
1800 Vilvoorde met inbegrip van www.clearchannelinternational.com en elke andere website van 
dochterondernemingen of verwante bedrijven van de Clear Channel International groep die hier 
kunnen worden bekeken (“Clear Channel”, “wij,” “ons,” of “onze”) alsook alle eventuele 
mobiele apps, onlineformulieren en -abonnementen, producten of diensten, en 
socialemediakanalen onder toezicht van Clear Channel waarop een link naar deze Verklaring is 
voorzien (elk afzonderlijk het “Platform” en samen de “Platformen”).  

Elk Platform wordt gecontroleerd door een individuele entiteit van Clear Channel zoals 
gedefinieerd in zijn gebruiksvoorwaarden of anders.  

 

Waarom is deze Verklaring belangrijk? 

Afhankelijk van hoe u onze Platformen gebruikt en/of anderszins interactie met ons aangaat, 
kunnen wij u vragen om ons bepaalde persoonsgegevens te verstrekken die u identificeren 
(hetzij op zich of samen met de andere informatie die wij bezitten).  

Clear Channel verbindt zich ertoe om uw persoonsgegevens te beschermen overeenkomstig 
onze interne beleidslijnen en de toepasselijke Europese wetgeving. 

“Persoonsgegevens” betekent persoonlijke informatie die u identificeert als individu of 
betrekking heeft op een identificeerbaar individu zoals gedefinieerd onder de toepasselijke 
Europese wetgeving (en in het bijzonder de Europese algemene verordening 
gegevensbescherming 2016). 

 

Wat doet deze Verklaring? 

Deze Verklaring licht u in over onze praktijken vanaf 25 mei 2018 betreffende de verzameling, 
het gebruik en de onthulling van de Persoonsgegevens die u ons verstrekt via onze Platformen.  

Wij kunnen u deze Persoonsgegevens vragen om u onze producten en/of diensten (samen, 
“Producten en diensten”) doeltreffend te leveren. 

Ze bestrijkt ook de manier waarop wij uw Persoonsgegevens kunnen gebruiken voor promoties 
en wedstrijden, aanbiedingen of marketingcampagnes (samen “Marketing en promoties”) die 
we kunnen ondernemen in om het even welk medium, of onder onze contractuele verplichtingen 
of andere rechtmatige belangen.  

Er kunnen gelegenheden zijn waarbij het redelijkerwijze nodig kan zijn dat wij contact met u 
opnemen voor administratieve of operationele redenen betreffende uw registratie of gebruik van 
onze Platformen, uw toekomstige tewerkstelling bij ons of toegang tot onze Producten en 
diensten.  

 



 

 

 

Hoe verzamelen wij Persoonsgegevens en waarom? 

De Verwerkingsverantwoordelijke is ClearChannel Belgium.  

Wij verzamelen uw Persoonsgegevens in de volgende omstandigheden (dit is geen definitieve 
lijst): 

1. Marketing en promoties 
Wij kunnen uw Persoonsgegevens verzamelen op grond van uw toestemming of onze 
rechtmatige zakelijke belangen waaronder Marketing en promoties:  

• wanneer u berichten ontvangt betreffende aspecten van onze zaken als klant/cliënt; 
waarvan u of wij denken dat u er geïnteresseerd in kunt zijn; 

• wanneer u zich inschrijft om een evenement van Clear Channel bij te wonen of 
uitnodigingen ontvangt voor toekomstige evenementen; 

• wanneer uzelf specifiek en vrijwillig Persoonsgegevens verstrekt bij uw bezoek aan onze 
Platformen (zie “Cookies” verder); 

• wanneer u intekent bij onze Vertegenwoordiger op het moment van een eerste gesprek of 
verkoop; 

• wanneer u zich inschrijft op onze direct- of indirectmarketinglijsten (u kunt berichten voor 
Marketing- en promotiedoeleinden ontvangen via socialemediakanalen, e-mail, post of 
andere communicatiekanalen);  

• indien u eerder hebt ingestemd om Marketing en promoties te ontvangen, bijvoorbeeld 
door belangstelling voor onze Producten en diensten te tonen; of 

• wanneer u feedback of bijdragen levert aan klantenenquêtes, wedstrijden, aanbiedingen 
of vragenlijsten.  
 

2. Toegang tot, gebruik of aankoop van onze producten of diensten (“Producten of 
diensten”) 

Wij kunnen uw Persoonsgegevens verzamelen op grond van uw toestemming of onze 
rechtmatige zakelijke belangen: 

• wanneer u specifieke materialen of informatie aanvraagt via onze Platformen of andere 
media; 

• indien u zich registreert om toegang te krijgen tot beveiligde of anderszins beperkte 
onderdelen van onze Platformen, bv. om toegang te krijgen tot uw klantenaccount of het 
bedieningspaneel voor marketingvoorkeuren; 

• door een toestemmingsmechanisme van het ‘opt-inprincipe’;  
• wanneer u uw contactvoorkeuren op onze Platformen beheert; 
• door uw gegevens in te geven op onze verkoopdatabase; of  
• indien u een bestaande of mogelijke klant bent, met informatie over soortgelijke 

Producten of diensten als degene waarvoor u belangstelling hebt getoond. 
 

3. Om onze contractuele verplichtingen na te komen, waaronder: 
 

• bij het aanvaarden van onze voorwaarden bij het registreren voor onze Producten of 
diensten; 

• om een identiteit te controleren voor compliancedoeleinden; of 



 

 

• om een betaling te verwerken, te communiceren over een betaling en een aanverwante 
klantendienst te verlenen. 

• Indien u solliciteert voor een job bij een bedrijf van Clear Channel; 
 

4. Anderszins in onze rechtmatige zakelijke belangen, waaronder: 
 

• indien u contact met ons opneemt met betrekking tot uw Persoonsgegevens; 
• wanneer we de nauwkeurigheid van de Persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben, 

controleren en verbeteren;  
• wanneer we telefoongesprekken met u opnemen voor trainings- en/of 

monitoringdoeleinden; 
• wanneer u contact met ons opneemt met vragen, zodat wij u beter kunnen helpen; of 
• wanneer wij eventuele klachten van uwentwege onderzoeken;  
• om problemen met onze dienst te diagnosticeren; 
• om trends te analyseren; 
• om de bewegingen van gebruikers op de internetpagina’s te traceren (zie “Cookies” 

verder); 
• om onze Platformen te beheren; 
• om te helpen u te identificeren;  
• om activiteiten waarvan wij vermoeden dat ze inbreuk plegen op relevante wetten of 

regelgeving aan de gepaste autoriteit te rapporteren; en  
• om ruime demografische informatie te verzamelen voor geaggregeerd gebruik.  

 

Welke Persoonsgegevens verzamelen wij? 

Soorten Persoonsgegevens 

De Persoonsgegevens die wij vragen omvatten maar zijn niet beperkt tot combinaties van 
gegevens over: 

• uw naam, postadres, e-mailadres (dat uw IP-adres kan tonen), telefoonnummer, beroep 
en andere contactgegevens; 

• beveiligde logingegevens wanneer u zich toegang verschaft tot beveiligde delen van de 
website;   

• waar u over ons heeft gehoord; 
• details van klachten; 
• alle informatie die u ons vrijwillig bezorgt door een formulier in te vullen op onze 

Platformen; en, zoals “vrije tekstvakken” op onze Platformen (d.w.z. blanco ruimte waar u 
vrij commentaren kunt invoegen); 

• uw omgang met ons met inbegrip van informatie over uw persoonlijke of professionele 
interesses, behoeften of meningen, demografie, ervaringen met onze Producten of 
diensten en contactvoorkeuren; 

• details van financiële of boekhoudkundige transacties die u op onze Platformen of 
anderszins uitvoert, met inbegrip van informatie over krediet/debetkaarten, 
facturatiegegevens en/of informatie over een leveringsadres (indien u op onze websites 
voor iets betaalt); en/of 



 

 

• informatie van andere bronnen, zoals publieke databanken, gemeenschappelijke 
marketingpartners, socialemediaplatformen (met inbegrip van personen waarmee u 
bevriend of anderszins verbonden bent) en van derden; 

• technische gegevens, met inbegrip van locatiegegevens, het Internet Protocol (IP) adres 
dat u hebt gebruikt om uw computer met het internet te verbinden, uw logingegevens, 
browsertype en -versie, instelling tijdzone, browser plug-intypes en -versies, 
besturingssysteem en -platform. Waar we IP-adressen gebruiken, linken we uw IP-
adres(sen) niet aan uw andere Persoonsgegevens; 

• uw online surfgedrag op onze Platformen, met inbegrip van de Uniform Resource 
Locators (URL) clickstream naar, door en vanaf onze Platformen of Socialemediakanalen 
(met inbegrip van datum en tijd), downloadfouten, duur van de bezoeken aan bepaalde 
pagina’s, informatie over de interactie met de pagina (zoals scrollen, klikken en mouse-
overs) en methodes die u hebt gebruikt om van de pagina weg te surfen; 

• de toestellen die u hebt gebruikt om toegang te krijgen tot onze Producten en diensten 
(met inbegrip van merk, model en besturingssysteem, IP-adres, browsertype en mobiele 
apparaat-ID’s)]. 
 

In sommige omstandigheden kunnen we bijkomende Persoonsgegevens vragen om ons te 
helpen u zo gepast mogelijk te antwoorden. Indien u de Persoonsgegevens niet verstrekt 
wanneer gevraagd, kan uw toegang tot de dienst of ons vermogen om u te helpen, beperkt zijn.  

Gevoelige Persoonsgegevens 

Wij vragen geen Gevoelige Persoonsgegevens.  

“Gevoelige Persoonsgegevens” betekent Persoonsgegevens die betrekking kunnen hebben 
op: ras of etnische afkomst, politieke meningen, religieus of soortgelijk geloof, lidmaatschap van 
de vakbond, lichamelijke of geestelijke gezondheid, seksleven of strafblad. Wanneer u Gevoelige 
Persoonsgegevens verstrekt, zullen wij u vragen Clear Channel uitdrukkelijk de toestemming te 
geven om die gegevens uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor u ze hebt verstrekt. 

Uw rechten 

Onder de algemene verordening gegevensbescherming 2016 hebt u in bepaalde 
omstandigheden rechten op uw Persoonsgegevens. Deze rechten omvatten bijvoorbeeld het 
recht om de wijziging of wissing van uw Persoonsgegevens te vragen; het recht om uw 
toestemming in te trekken; het recht om het doel te kennen waarvoor uw Persoonsgegevens 
worden verwerkt en de ontvangers aan wie uw Persoonsgegevens kunnen worden verstrekt 
(onderworpen aan wettelijke en regelgevende vereisten).  

Indien u niet instemt met het gebruik van uw Persoonsgegevens overeenkomstig deze 
Verklaring, gelieve ons dan geen Persoonsgegevens te verstrekken via het Platform of andere 
middelen. 

Indien u meer informatie wenst over uw rechten of ons gebruik van uw Persoonsgegevens, neem 
dan contact met ons op via mydata@clearchannel.com. 

 

 

 



 

 

Recht op rechtzetting van Persoonsgegevens 

Wij nemen de verantwoordelijkheid op ons om uw Persoonsgegevens nauwkeurig bij te houden 
zodra u de gegevens hebt verstrekt, maar verbinden ons niet tot blijvende nauwkeurigheid van 
uw Persoonsgegevens indien u ons niet op de hoogte stelt van wijzigingen.  

Indien u ons meedeelt dat uw Persoonsgegevens niet langer juist zijn, passen wij deze aan of 
updaten ze (waar dit praktisch en wettig is).  

Recht op wissing of beperking van Persoonsgegevens 

U kunt ons vragen uw Persoonsgegevens te wissen of beperken in bepaalde omstandigheden, 
zoals wanneer wij ze niet langer nodig hebben of u uw toestemming intrekt (indien toestemming 
van toepassing is). Indien wij ze met anderen hebben gedeeld, zullen wij deze laatste zo 
mogelijk op de hoogte stellen van de wissing. 

Recht om toestemming in te trekken 

Indien u op welk moment ook ermee hebt ingestemd dat wij uw Persoonsgegevens verwerken in 
de hierboven beschreven omstandigheden of voor de hierboven beschreven doeleinden, kunt u 
zich uitschrijven door contact met ons op te nemen of door de kiezen voor Opt-Out door op de e-
mails die wij u sturen, op uitschrijven te klikken.    

Recht om ervoor te kiezen geen marketing en promoties te ontvangen 

U hebt het recht om ervoor te kiezen de directmarketing- en promotieberichten waarmee u 
eerder hebt ingestemd, niet meer te ontvangen, door:  

• te klikken op de desbetreffende ‘uitschrijflink’ in de e-mail; 
• contact met ons op te nemen via mydata@clearchannel.com 
• uw marketingvoorkeuren te wijzigen op ons contactvoorkeurportaal;  
• ons dit te laten weten op het moment dat u uw Persoonsgegevens verstrekt. 

Indien u uw toestemming om nog Marketing- en promotieberichten van ons te ontvangen intrek, 
nemen wij geen contact meer met u op voor directmarketingdoeleinden. We zullen uw 
Persoonsgegevens echter niet noodzakelijk uit onze database(s) verwijderen indien wij het eerlijk 
en noodzakelijk vinden de Persoonsgegevens te bewaren om rechtmatige en wettelijke redenen. 
Deze kunnen onze verplichtingen omvatten om aan de regelgevende vereisten te voldoen. 

Rechten betreffende Automatische besluitvorming en Profilering 

U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een beslissing wanneer deze gebaseerd is op 
automatische verwerking en profilering. Wij maken alleen gebruik van dit soort besluitvorming 
wanneer de beslissing noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst, 
of is toegelaten door een wet van de Europese Unie of Lidstaat die op ons van toepassing is; of 
op grond van uw uitdrukkelijke toestemming. 

Wij zullen u altijd vertellen wanneer we uw Persoonsgegevens voor dergelijke activiteiten 
gebruiken. 

 



 

 

Recht op kopieën van Persoonsgegevens 

Wanneer dat wettelijk toegelaten is, kunt het recht hebben contact met ons op te nemen om een 
kopie aan te vragen van de Persoonsgegevens die wij over u bewaren. Alvorens uw aanvraag te 
beantwoorden, kunnen wij u vragen (i) uw identiteit te controleren en (ii) meer details te 
verstrekken zodat wij uw aanvraag kunnen beantwoorden. 

Persoonsgegevens van kinderen 

Onze platformen zijn niet bestemd voor kinderen onder 13 jaar. Wij zullen niet bewust 
Persoonsgegevens van kinderen via onze Platformen verzamelen of verwerken.  

Goederen en diensten van derden 

Wij sturen u geen informatie betreffende goederen en diensten van derden buiten Clear Channel, 
behalve indien u dat specifiek heeft gevraagd. 

Websites van derden 

Waar onze Platformen links bieden naar websites die niet van Clear Channel zijn, zijn wij niet 
verantwoordelijk voor die websites en betekent dat niet dat wij het eens zijn met de gelinkte 
websites. Deze websites van derden worden geregeld door andere gebruiksvoorwaarden (met 
inbegrip van privacyverklaringen) en u alleen bent verantwoordelijk voor het bekijken en 
gebruiken van deze websites overeenkomstig de toepasselijke gebruiksvoorwaarden. Wij zijn 
niet verantwoordelijk voor de manier waarop dergelijke websites van derden met uw 
Persoonsgegevens omgaan. Deze Verklaring is niet van toepassing op deze websites.  

 

Beveiliging van Persoonsgegevens 

Uw Persoonsgegevens (en commerciële informatie) worden zo vertrouwelijk en zo goed 
beveiligd mogelijk gehouden. Wij treffen de gepaste technische en organisatorische maatregelen 
die overeenstemmen met onze wettelijke verplichtingen en de standaardpraktijken van de sector. 
Bovendien volgen wij, zoals vereist door de Europese algemene verordening persoonsgegevens 
2016, strenge beveiligingsprocedures bij de opslag en het verstrekken van Persoonsgegevens 
die u ons hebt gegeven, om ongeoorloofde toegang zo veel als redelijkerwijze mogelijk te 
voorkomen. 

Wij maken gebruik van standaardpraktijken van de sector om de vertrouwelijkheid van uw 
Persoonsgegevens te bewaren, met inbegrip van “firewalls” en Secure Socket Layers. Wij 
behandelen uw Persoonsgegevens als een actief dat moet worden beschermd tegen verlies, 
wijziging, vernietiging en ongeoorloofde toegang en dat onze werknemers vertrouwelijk moeten 
houden. Wij gebruiken dan ook verschillende beveiligingstechnieken om uw Persoonsgegevens 
te beschermen tegen ongeoorloofde toegang door gebruikers binnen en buiten Clear Channel. 
Wij gebruiken ook interne beschermingsmiddelen om de toegang tot de Persoonsgegevens van 
de gebruikers strikt te beperken tot die werknemers die de Persoonsgegevens nodig hebben om 
een specifieke functie uit te oefenen. Het is onmogelijk om de veiligheid te garanderen maar wij 
verbinden ons ertoe in geval van een inbreuk gepaste stappen te ondernemen.  

 



 

 

Overdracht van Persoonsgegevens  

Derden 

Behalve aan externe verwerkers die gebonden zijn door een gegevensverwerkingsovereenkomst 
waarin de voorwaarden van deze Verklaring zijn opgenomen, zoals elders in deze Verklaring 
voorzien wanneer het nodig is een externe dienstverlener in te schakelen voor het nakomen van 
onze contractuele of wettelijke verplichtingen, zullen wij geen identificeerbare, niet-
geaggregeerde Persoonsgegevens overdragen aan derden. 

Overdracht verwerkingsverantwoordelijke binnen de groep 

Clear Channel Belgium maakt deel uit van een groep bedrijven die worden geleid door een 
hoofdentiteit, Clear Channel International Limited, maatschappelijke zetel, 33 Golden Square, 
London W1F 9JT. De moederbedrijven van Clear Channel International zijn iHeart Media 
Communications en Clear Channel Outdoor Holdings, beide beursgenoteerde ondernemingen in 
de VS. Af en toe kan het in ons rechtmatige belang nodig zijn Persoonsgegevens die Clear 
Channel Belgium heeft verzameld, over te dragen aan de hoofdentiteit en haar 
moedermaatschappijen in de VS, samen met hun verwerkingsverantwoordelijken.  

 

Overdracht buiten de Europese Unie 

Niet-Europese landen kunnen gegevensbeschermingswetten hebben die minder beschermend 
zijn dan de wetgeving waar u woont. In dat geval (zoals in de Verenigde Staten), worden onze 
overdrachten van gegevens geregeld door standaard contractuele bepalingen betreffende de 
doorgifte van Persoonsgegevens buiten de Europese Unie (of buiten rechtsgebieden die de 
Europese Unie “adequaat” acht voor de privacy van gegevens). Wij zullen uw gegevens niet 
buiten de Europese Unie overdragen voor andere redenen dan beschreven in deze Verklaring, 
behalve indien wij daartoe wettelijk worden verplicht. 

 

Verkoop of fusie 

Indien Clear Channel of haar activa worden verkocht of fuseren met een andere entiteit buiten 
Clear Channel, kunt u verwachten dat sommige of alle Persoonsgegevens die Clear Channel 
heeft verzameld, kunnen worden overgedragen aan de overnemer/overlevende onderneming. In 
dat geval zullen wij trachten de overnemer te verplichten de doorgegeven Persoonsgegevens te 
gebruiken overeenkomstig de toepasselijke wetten en deze Verklaring, maar kunnen wij niet 
garanderen dat het mogelijk zal zijn deze vereiste op te leggen of dat de koper zich eraan zal 
houden. 

Bewaring van Persoonsgegevens 

Indien u ons Persoonsgegevens hebt verstrekt, worden uw Persoonsgegevens bewaard voor de 
duur van uw relatie met ons, de tijd die de toepasselijke wetgeving vereist, of gedurende een 
redelijke periode (en wij of onze externe gegevensverwerkers zullen uw Persoonsgegevens 
wijzigen of verwijderen wanneer wij ze niet langer nodig hebben). 



 

 

 

Cookies 

Welke Cookies gebruiken wij, waarom en welk effect heeft dat op u? 

Een cookie is een klein tekstbestand dat doorgaans uit letters en cijfers bestaat (met een ID-tag) 
dat op uw computer of mobiele toestel kan worden geplaatst wanneer u zich toegang verschaft 
tot onze Platformen.  Cookies stellen een website doorgaans in staat uw toestel en surfactiviteit 
te herkennen indien u ernaar terugkeert, of indien u een andere website bezoekt die dezelfde 
cookie herkent. 

Verschillende cookies hebben verschillende functies. Sommige helpen u door pagina’s te 
navigeren, informatie over voorkeuren op te slaan en de website over het algemeen 
gebruiksvriendelijker te maken. Andere identificeren producten, goederen of diensten waarin u 
geïnteresseerd kunt zijn en worden gebruikt om u reclame op maat aan te bieden. 

Wanneer u onze Platformen bezoekt:   

Stellen permanente cookies onze website in staat u te herkennen wanneer u nog eens 
terugkeert. Dit geeft ons nuttige analytische gegevens die ons helpen onze website en uw 
bezoeken te optimaliseren. 

Sessiecookies bestaan slechts gedurende uw huidige bezoek terwijl uw browser open 
staat. Ze worden niet op uw harde schijf opgeslagen en worden gewist wanneer u uw 
internetbrowser verlaat. 

Voor algemene informatie over cookies, zie https://www.privacycommission.be. 

LIJST COOKIES BIJVOORBEELD: Google Analytics 

Wij gebruiken dit soort cookie om te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt om de ervaring 
van de gebruiker te verbeteren. Alle gebruikersgegevens zijn anoniem. 

Permanente cookie: [_utma, _utmz, _ga] 

Sessiecookie [data set] 

Sociale knoppen 

Op heel wat pagina’s van onze website ziet u “sociale knoppen”.  Deze stellen u in staat pagina’s 
op onze website te delen of te bookmarken.  

Socialemediawebsites zoals Twitter, Google, Facebook en LinkedIn kunnen informatie over uw 
internetactiviteit verzamelen. Zij kunnen registreren of u onze Platformen bezoekt, op welke 
specifieke pagina’s u zich bevindt en of u bent ingelogd op onze diensten, ook al klikt u niet op 
de knop. 

Controleer het privacy- en cookiesbeleid van elk van deze websites om te zien hoe zij precies 
gebruik maken van uw informatie en om uit te zoeken hoe u kunt weigeren dat ze de gegevens 
gebruiken of kunt vragen de gegevens te wissen. 

Meer informatie 

1. Facebook cookies  

2. Twitter cookies  



 

 

3. Google cookies  

4. LinkedIn cookies  
 

Cookies manueel beheren 

Er zijn een aantal manieren waarop u de cookies op uw computer/toestel manueel kunt beheren. 
Lees meer op de About Cookies website. 

Indien u zich toegang verschaft tot het internet vanop meer dan een computer/toegang, is het 
belangrijk ervoor te zorgen dat elke browser aan uw cookiesvoorkeuren is aangepast. 

Volg me niet 

Indien u alle cookies altijd wilt blokkeren, kunt u uw browser zo instellen. Opgelet: wanneer u 
cookies blokkeert, is het mogelijk dat sommige delen van onze website niet naar behoren 
werken. Dit kan uw surfervaring nadelig beïnvloeden. 

Onze Platformen respecteren een DNT:1-signaal als een geldige browserinstelling die uw 
voorkeur meedeelt. 

Hoe vraagt Clear Channel uw toestemming voor Cookies? 

Clear Channel voldoet aan de toepasselijke wetgeving inzake cookies. Wanneer u ons Platform 
de eerste maal bezoekt, verschijnt een popup-venster. Dit vraagt u of u instemt met cookies. 
Indien u niet instemt met cookies, worden deze voor u uitgeschakeld. Het staat u vrij op elk 
moment cookies uit te schakelen via uw browserinstellingen (voor meer informatie hierover, zie 
www.allaboutcookies.org/cookies 

Indien u ervoor kiest de cookies uit te schakelen, weet dan dat sommige delen van onze 
Platformen niet naar behoren kunnen werken en uw gebruik van het Platform niet wordt geteld 
en gemeten zoals eerder beschreven. Wij kunnen dus geen rekening houden met uw acties 
wanneer we gegevens analyseren of onze dienst willen verbeteren op grond van die analyse.  

Contact met ons opnemen 

Indien u opmerkingen, klachten of algemene vragen hebt, of vragen over deze Verklaring, uw 
rechten, het Platform, onze Marketing- en promotiematerialen of de Producten of diensten die wij 
verstrekken, kunt u contact opnemen met de hoofdfunctionaris voor gegevensbescherming door 
te mailen of schrijven naar het Privacy Office: 

The Chief Data Privacy Officer  

Privacy Office 

Clear Channel International 

33 Golden Square 

London, UK 

W1F 9JT  

E-mail: mydata@clearchannel.com  



 

 

U kunt ook contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit. De regerende 
Gegevensbeschermingsautoriteit van Clear Channel is het UK Information Commissioner’s 
Office. U kunt hier contact met hen opnemen.  

Wijzigingen aan deze Verklaring 

Deze Verklaring wordt onderworpen aan periodieke herzieningen om te waarborgen dat ze 
overeenstemt met de toepasselijke wetgeving.  

We hebben alle toepasselijke eigendomsrechten op de informatie die we verzamelen. Wij 
behouden ons het recht voor om de bepalingen van deze Verklaring te wijzigen, aan te passen, 
toe te voegen of te verwijderen. Eventuele wijzigingen aan deze Verklaringen worden hier gepost 
en wij raden u aan om ze af en toe opnieuw te raadplegen.  

Toepasselijke wetgeving 

Deze Verklaring wordt geregeld door en is opgesteld overeenkomstig de Engelse wetgeving. 

 


