Wat gaan we met uw gegevens doen?
DCA MultiMedia ontwikkelt hoogwaardige marktinformatie voor agrarische ondernemers. Als
accounthouder servicen we u volledig met toegang tot alle need-to-know marktinformatie. Dit
bestaat uit de mogelijkheid in te loggen op Boerenbusiness.nl en nieuwsbrieven met de actuele
ontwikkelingen.
Om dit toe te zenden, vragen wij u om uw bedrijfsnaam, adresgegevens e-mailadres en mobiel
telefoonnummer in te vullen en akkoord te gaan met onze voorwaarden. We zullen uw gegevens
vervolgens opnemen in ons klantcontactsysteem en instellen dat u toegang krijgt tot uw eigen
account. Ook houden we u middels separate nieuwsbrieven op de hoogte van alle relevante
ontwikkelingen in de markt, of (nieuwe) diensten van DCA MultiMedia om u nog beter van de voor u
interessante marktinformatie te voorzien. Concreet verwerken wij uw gegevens door:






Opslag in ons klantcontactsysteem
Toezenden en toegang verlenen tot besloten content
Toezenden van onze gratis nieuwsbrief: Boerenbusiness Daily en Weekend
Informeren over (incidentele) evenementen of (marketing)activiteiten
(Geautomatiseerde) servicegerichte e-mailberichten of telefoongesprekken

Hoe worden deze gegevens verwerkt
Alle gegevens worden binnen een beveiligde omgeving verwerkt. Deze gegevens zijn alleen
inzichtelijk voor medewerkers die hier, in het belang van de betrokkene en/of dienstverlening,
toegang tot nodig hebben om hun taak uit te voeren. Binnen deze medewerkers zijn dan alleen de
gegevens zichtbaar die er voor dat doel toe doen.

Vragen of inzage
Het is te allen tijde mogelijk om een verzoek tot inzage, wijziging, rectificatie of vernietiging van deze
gegevens te sturen. Een dergelijk verzoek kan via e-mail worden gestuurd worden naar
support@dca-multimedia.nl. DCA MultiMedia reageert dan binnen vier weken op uw verzoek.
DCA MultiMedia voldoet aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Alle
procedures en regels omtrent gegevensverwerking is beschikbaar middels beleidsdocument AVG.
Voor specifieke vragen over ons beleid aangaande (een bepaalde) verwerking(en) kunt u contact
opnemen met support@dca-multimedia.nl. DCA MultiMedia reageert dan binnen vier weken op uw
verzoek.

