
PRIVACYVERKLARING 

 

Dutch High Tech Systems 

 

Dutch High Tech Systems (DutchHTS) is een online technologie platform bestaande uit de website 

DutchHTS.nl, de High Tech Systems groep op LinkedIN, dutchhts op Twitter, dutchhts op Facebook en 

dutchhts op Instagram. Verder wordt er via MailChimp op wekelijkse basis het DutchHTS 

nieuwsoverzicht en het High Tech vacature overzicht uitgegeven. 

 

HTS-media B.V. 

 

DutchHTS is onderdeel van HTS-media B.V., een bedrijf dat staat ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel voor Brabant onder nummer: 55906621 

 

Social media kanalen 

 

De berichtgeving van DutchHTS is te volgen via de social media kanalen: LinkedIN, Twitter, Facebook 

en Instagram. Aanmelden bij en afmelden van deze kanalen is altijd en direct mogelijk via 

onderstaande internet links: 

 

- LinkedIN (High Tech Systems groep): https://www.linkedin.com/groups/2227833/profile  

- Twitter: https://twitter.com/dutchhts  

- Facebook: https://www.facebook.com/dutchhts  

- Instagram: https://www.instagram.com/dutchhts  

 

HTS-media B.V. heeft geen enkele toegang tot de persoonsgegevens van mensen die de 

bovenstaande social media kanalen volgen. 

 

Internet links naar websites van derden 

 

Op de individuele pagina´s van DutchHTS.nl worden internet links naar websites van derden 

opgenomen. HTS-media B.V. neemt geen verantwoordelijkheid voor het naleven van de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG) door websites van derden die via DutchHTS.nl bereikbaar 

zijn. 

 

Google Analytics 

 

HTS-media B.V. maakt gebruik van Google Analytics om informatie te verkrijgen over het aantal 

keren dat de individuele pagina´s van DutchHTS.nl worden bezocht. HTS-media B.V. heeft via Google 

Analytics geen enkele toegang tot persoonsgegevens van mensen die de pagina´s van DutchHTS.nl 

bezoeken. 

 

MailChimp 

 

HTS-media B.V. maakt gebruik van het programma MailChimp voor het versturen van het wekelijkse 

DutchHTS nieuwsoverzicht en het High Tech vacature overzicht. Aanmelden voor deze berichtgeving 

gaat via een button die zichtbaar is in de rechter kolom op alle pagina’s van DutchHTS.nl. De internet 

link achter deze button is: https://www.dutchhts.nl/inschrijven of https://www.dutchhts.nl/en/subscribe 

https://www.linkedin.com/groups/2227833/profile
https://twitter.com/dutchhts
https://www.facebook.com/dutchhts
https://www.instagram.com/dutchhts
https://www.dutchhts.nl/inschrijven
https://www.dutchhts.nl/en/subscribe


 

Afmelden van de berichtgeving die door HTS-media B.V. via MailChimp wordt verstuurd is altijd en 

direct mogelijk via de button met titel ”unsubscribe” die aanwezig is op elke uitgave van het 

DutchHTS nieuwsoverzicht en van het High Tech vacature overzicht. 

 

MailChimp gebruikt Cookies om te kunnen rapporteren over het aantal keren dat: 

1) een individuele uitgave van het DutchHTS nieuwsoverzicht en een individuele uitgave van het High 

Tech vacature overzicht wordt geopend.  

2) er op de internet links in een individuele uitgave van het DutchHTS nieuwsoverzicht en in een 

individuele uitgave van het High Tech vacature overzicht wordt geklikt. 

De Cookies van MailChimp worden niet gebruikt voor het tracken van contacten. 

Uitgebreide informatie over de wijze waarop MailChimp cookies gebruikt is te vinden via deze link: 

https://kb.mailchimp.com/accounts/account-setup/how-mailchimp-uses-cookies  

 

HTS-media B.V. heeft toegang tot de namen en bijbehorende e-mailadressen van de mensen die het 

wekelijkse nieuwsoverzicht en het High Tech vacature overzicht via MailChimp ontvangen. 

 

Wekelijks wordt een overzicht opgemaakt van de namen en bijbehorende e-mailadressen die op dat 

moment berichtgeving van HTS-media B.V. via MailChimp ontvangen. Elk overzicht wordt voor een 

maximale periode van 3 maanden bewaard in de vorm van een digitaal bestand (Excel file). HTS-

media B.V. bewaart deze overzichten met gegevens voor het uitzonderlijke geval dat 

herstelwerkzaamheden nodig zijn om de berichtgeving via MailChimp opnieuw op te starten. 

 

In bovenstaande passage en in het vervolg van deze privacyverklaring wordt geschreven over 

”overzichten met gegevens”. Hier wordt nadrukkelijk niet het woord persoonsgegevens gebruikt. 

Reden daarvoor is dat e-mailadresgegevens niet altijd persoonsgegevens zijn, maar wel vaak. Een e-

mailadres is niet een persoonsgegeven van gevoelige aard. Het is een minder publiek gegeven dan 

een gewoon adres. 

Deze info is afkomstig uit jurisprudentie van gerechtshof Amsterdam 18 juli 2002, LJN: AE5514 [Bron: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten/wbp-naslag/hoofdstuk-1-algemene-

bepalingen-art-1-tm-5/artikel-1-sub-wbp]. 

 

HTS-media B.V. heeft commercieel verkrijgbare beveiligingssoftware in gebruik om diefstal van deze 

overzichten met gegevens te voorkomen. Mocht HTS-media B.V. toch geconfronteerd worden met 

een datalek waarbij overzichten van gegevens worden ontvreemd, dan zal HTS-media B.V. de 

betrokkenen hier binnen 72 uur na de constatering per e-mail over informeren. 

 

HTS-media B.V. gebruikt de overzichten met gegevens niet voor reclamedoeleinden en ook niet voor 

segmentatiemarketing. Ook worden deze overzichten niet verkocht aan derden. 

 

Vragen 

 

Mochten er nog vragen zijn n.a.v. deze privacyverklaring dan kunt u deze stellen via: 

info@dutchhts.nl 

 

 

Laatst aangepast op donderdag, 24 mei 2018 om 18:39 uur  

 HTS-media B.V. 
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