TALPA RADIO TRACKING & PROFILING POLICY
Talpa Radio Holding B.V., handelend onder de naam Talpa Radio, (hierna: ‘Talpa Radio’ of ‘wij’) maakt
gebruik van tracking & profiling technieken op de websites www.talparadio.nl, www.538.nl, www.radio10.nl,
www.skyradio.nl, www.radioveronica.nl, vacatures.talparadio.nl en xmradio.nl (‘Websites’) en mobiele
applicaties 538, Radio 10, Sky Radio en Radio Veronica (‘Apps’). In deze Tracking & Profiling Policy wordt
uiteengezet op welke wijze en voor welke doeleinden Talpa Radio deze technieken gebruikt.
1. Technieken en Doeleinden
Cookies zijn de meest gebruikte techniek voor tracking op de Websites van Talpa Radio. Een cookie is een
klein tekstbestand dat tijdelijk op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. Deze cookies
bevatten informatie die wij gebruiken om jou te kunnen identificeren bij herhaald bezoek aan onze Websites.
Dit wordt ook wel ‘tracking’ genoemd. In de Apps wordt eveneens gebruik gemaakt van de lokale opslag op
jouw mobiele apparaat om tracking mogelijk te maken.
Daarnaast slaat Talpa Radio jouw bezoekgeschiedenis op in logbestanden. Op basis van jouw gebruik van de
Websites en Apps kan Talpa Radio via de logbestanden middels statistische analyse een profiel van jou
maken. Dit wordt ook wel ‘profiling’ genoemd. In combinatie met het gebruik van cookies kan Talpa Radio jou
op deze manier identificeren bij herhaald gebruik van onze Websites en Apps.
Niet alle vormen van tracking zijn direct herleidbaar tot jou als persoon. In dat geval spreken wij van
anonieme tracking technieken. In alle overige gevallen van tracking & profiling betreft het wel persoonlijk
identificeerbare informatie. Lees daarom ook onze Privacy Policy voor meer informatie over hoe we omgaan
met jouw persoonlijke gegevens.
Talpa Radio maakt gebruik van tracking & profiling voor verschillende doeleinden:
Voor het functioneren van de Websites & Apps
Voor het goed functioneren van de Websites en de Apps of om een bepaalde functionaliteit mogelijk te maken
wordt gebruik gemaakt van anonieme tracking technieken. Wij doen dit om ervoor te zorgen dat jij een zo
goed mogelijke gebruikservaring hebt.
Voor het verbeteren van de performance van de Websites & Apps
Wij gebruiken anonieme tracking technieken om de performance van onze Websites & Apps te meten. Op
deze manier kunnen wij mogelijk knelpunten identificeren en de algehele gebruiksvriendelijkheid van de
Websites en Apps bevorderen, of van een specifieke functionaliteit.
Voor het analyseren van het gebruik van de Websites & Apps
Door bezoekersstatistieken bij te houden kan Talpa Radio beter inzicht krijgen in welke pagina’s en
functionaliteiten van de Websites & Apps het meest gebruiksvriendelijk zijn en welke informatie bezoekers het
meest nuttig vinden. Om analyse van het gebruik van de Websites & Apps mogelijk te maken wordt gebruik
gemaakt van anonieme tracking technieken.
Voor het tonen van relevante of gepersonaliseerde informatie en advertenties
Talpa Radio gebruikt tracking & profiling technieken om jouw surf-, zoek- en clickgedrag op te slaan. Na
zorgvuldige analyse van deze informatie kunnen we een bezoekersprofiel opstellen. Het profiel is niet
gekoppeld aan je naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar zorgt er wel voor dat we alleen voor jou
interessante en gepersonaliseerde informatie en aanbiedingen kunnen tonen.

Bij het tonen van relevante of gepersonaliseerde advertenties kan het ook gebeuren dat derde partijen
tracking & profiling technieken toepassen, waaronder het plaatsen van cookies. Met behulp van deze
technieken kan bijvoorbeeld worden bijhouden dat je via onze Websites op een website van deze derde partij
terecht bent gekomen. Deze derde kan vervolgens gebruik maken van deze informatie om voor jou
geselecteerde advertenties te tonen.
Voor meer informatie over de tracking & profiling technieken die deze derde partijen gebruiken, verwijzen we
je graag naar de voorwaarden op de websites van de betreffende derde. Let op dat deze voorwaarden
regelmatig kunnen wijzigen. Talpa Radio heeft daar geen invloed op.
Voor het koppelen van social media accounts
Wanneer je bent ingelogd op sociale media websites (Facebook, Google, etc.), en op de Websites en/of in de
Apps toestemming hebt gegeven voor het koppelen van jouw social media accounts, kan je gebruik van
maken van extra functionaliteiten. Denk bijvoorbeeld aan het eenvoudig delen van informatie via Facebook,
Google+, Twitter, etc. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de tracking & profiling technieken die deze social
media partijen toepassen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen. Wij verwijzen je graag naar de
voorwaarden die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let op dat deze voorwaarden
regelmatig kunnen wijzigen. Talpa Radio heeft daar geen invloed op.
Overige tracking & profiling technieken
Helaas hebben we niet altijd inzicht in de tracking & profiling technieken die via onze Websites of Apps door
derde partijen worden toegepast. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde ‘embedded
elementen’ bevatten. Dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij zijn
opgeslagen, maar die op, in of via onze Websites of Apps worden getoond.
Mocht je op onze Websites of Apps tracking & profiling technieken tegenkomen voor andere doeleinden dan
die wij hebben benoemd, dan verzoeken we je vriendelijk om dat aan ons te laten weten. Je kunt natuurlijk
ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vragen welke technieken deze gebruiken, wat de
reden daarvoor is, wat de levensduur van de opgeslagen informatie is en op welke manier zij je privacy
gewaarborgd hebben.
2. Toestemming
In overeenstemming met de geldende regelgeving, gebruiken wij alleen tracking & profiling technieken die
impact kunnen hebben op jouw privacy indien je ons daarvoor jouw toestemming hebt gegeven. Je kunt deze
toestemming geven door het aanklikken van een button in de melding zoals dat wordt getoond bij jouw
eerste bezoek aan een van onze Websites of Apps. Deze melding kan van tijd tot tijd opnieuw worden
getoond.
3. Cookies uitzetten
Je kunt de browser van jouw computer of mobiele apparaat zodanig instellen dat je tijdens jouw bezoek aan
onze Websites en Apps geen cookies ontvangt. Houd er rekening mee dat dit ook gevolgen kan hebben voor
de cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van onze Websites of Apps. Daardoor kan het gebeuren
dat je geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze Websites en Apps. Een andere mogelijkheid
is dat je de browser van jouw computer of mobiele apparaat zo instelt dat je een bericht krijgt zodra cookies
worden geplaatst. Informatie over cookies uitzetten per browser vind je op:
 Chrome
 Internet Explorer
 Firefox
 Safari

4. Inzage, correctie en recht van verzet
Jouw persoonsgegevens worden door Talpa Radio niet langer bewaard dan nodig is en wettelijk is
toegestaan. Je kunt ons verzoeken om inzage in en correctie of verwijdering van je persoonsgegevens. Dit
kan per e-mail via privacy@talparadio.nl of per post aan Talpa Radio Holding B.V., Bergweg 70, 1217 SC te
Hilversum. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie
van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.
5. Contact
Voor meer informatie over deze Tracking & Profiling Policy kun je contact opnemen per e-mail via
privacy@talparadio.nl of per post aan Talpa Radio, Bergweg 70, 1217 SC Hilversum.
6. Wijzigingen
Talpa Radio kan wijzigingen aanbrengen in deze Tracking & Profiling Policy. Wij adviseren je dan ook om
regelmatig deze Tracking & Profiling Policy na te lezen op eventuele wijzigingen.
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