
Privacy Statement UZ Media en Foodservice Watcher 
Laatste update: 25 mei 2018. 
 
 
1. Verantwoordelijke met contactgegevens 
 
UZ Media (handelsnaam) en Foodservice Watcher (merknaam), 
hierna te noemen “UZ Media FSW”,  
eenmansbedrijf van Ubel Zuiderveld, 
Kantooradres: ’t Zand 25, 7126 BG Bredevoort, 
Telefoon: 06 204 31 424. 
E-mail: info@uzmedia.nl. 
 
 
2. Persoonsgegevens 
 
UZ Media FSW verwerkt meestal bedrijfsgegevens (maar soms ook 
persoonsgegevens) van opdrachtgevers ten behoeve van facturering en het 
leggen van contacten ten behoeve van de uitvoering van diensten op 
journalistiek en analytisch gebied.  
 
Gezien de aard van de werkzaamheden is daarnaast sprake van archivering 
van eigen journalistieke producten en producties van derden. Ook hierin 
kunnen persoonlijke gegevens zijn verwerkt, die veelal reeds eerder openbaar 
in media zijn gepubliceerd. UZ Media FSW heeft daarnaast een fotoarchief van 
ten behoeve van publicaties gefotografeerde personen. 
 
Voor de periodieke toezending van zijn gedrukte nieuwsbrief heeft UZ Media 
FSW een bestand van ongeveer 200 bedrijfsadressen, waarbij de relatie wel op 
naam staat vermeld. 
 
 
3. Type persoonsgegevens 
 
- Voor- en achternaam 
- Adresgegevens 
- Beroep/functie 
- Vestigingsplaats van het bedrijf 
- Telefoonnummer 



- E-mailadres 
- KvK-nummer (uitsluitend van opdrachtgevers) 
- BSN (uitsluitend van opdrachtgevers) 
 
 
4. Cookies, gegevensdeling, bewaring en termijn 
 
UZ Media FSW maakt op zijn website geen gebruik van vergaring van data 
via cookies of op andere wijze. 
 
UZ Media FSW deelt gegevens met derden en de openbaarheid voor zover het 
journalistieke en mediaproducties betreft (vrijwel altijd voor externe 
opdrachtgevers). In voorkomende gevallen deelt UZ Media FSW data, niet 
voor commerciële doeleinden, maar in incidentele gevallen, bijvoorbeeld als 
een relatie vraagt “zeg heb jij het telefoonnummer van die of die?” Bestanden 
met data worden niet gedeeld met derden anders dan direct ten behoeve van 
journalistieke en analytische mediaproducties voor opdrachtgevers. 
 
UZ Media FSW kent geen maximale bewaartermijn van data. Wel zij gemeld 
dat historische data worden weggeschreven naar een externe harddisk die niet 
cq zeer beperkt is verbonden met het wereldwijde digitale domein.  
 
 
5. Gegevens inzien 
 
UZ Media FSW is ten allen tijde bereid u uw persoonsgegevens te laten inzien, 
te doen corrigeren of te doen verwijderen. Via e-mail, post of telefoon kunt u 
een verzoek hiertoe indienen via de genoemde contactkanalen. Wel zullen wij 
er ons vooraf van verwittigen dat u bent wie u zegt te zijn, zodat wij niet het 
risico lopen alsnog gegevens aan derden te verstrekken. Wij zullen u dus 
vragen bewijs van identiteit te leveren voordat wij u op de hoogte brengen van 
hetgeen UZ Media FSW over u in zijn digitale bestanden beschikbaar heeft. 
Vooraf stellen wij u in kennis van de termijn waarop u over de gevraagde data 
kunt beschikken. 
 
Vanzelfsprekend dragen wij uw gegevens niet over aan derden, met 
uitzondering van openbaarmaking te behoeve van journalistieke en 
mediaproducties (vrijheid van pers). Verder is heel incidenteel in informele 



sfeer sprake van verstrekking van bijvoorbeeld een telefoonnummer aan een 
derde.  
 
6. Beveiliging persoonsgegevens 
 
UZ Media FSW doet zijn uiterste best eventuele persoonlijke data van relaties 
en contacten uit heden en verleden te bescherming tegen misbruik, hacking en 
verspreiding. Indien via UZ Media FSW naar uw mening desondanks inbreuk 
is gemaakt op uw gegevens, vernemen wij dit graag ten spoedigste. Zie voor 
contact: de gegevens bovenaan dit privacy statement. 


