
PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING OMS 
 
1. Verwerkingsverantwoordelijke 
Deze Privacy- en cookieverklaring geeft informatie over de persoonsgegevens die One Media Sales 
B.V. (hierna: “OMS”) verwerkt bij je gebruik van onze websites, en wanneer je op onze websites je 
persoonsgegevens achterlaat. 
 
Deze Privacy- en cookieverklaring is van toepassing op alle hierin genoemde verwerkingen van 
persoonsgegevens door OMS, waarbij OMS verwerkingsverantwoordelijke is. OMS is gevestigd aan 
het Rietlandpark 333, 1019 DW Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 
58809600 (hierna: “OMS, “ons” of “wij”).  
 
OMS respecteert jouw privacy. Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens die je met ons deelt en 
verwerken deze in overeenstemming met de geldende wetgeving, waaronder de privacywetgeving. 
 
2. Doeleinden van verwerking 
Wij gebruiken jouw gegevens voor de volgende doeleinden: 
 Om de websites oms.fm en mijn.oms.fm te laten functioneren; 
 Om jou relevante zakelijke (klant)gegevens te laten zien via je account op mijn.oms.fm; 
 Om met jou te communiceren. 
 
3. Grondslagen voor de verwerking 
We verwerken je persoonsgegevens altijd op grond van een van de volgende wettelijke grondslagen: 
 Uitvoering van een overeenkomst: door een account op mijn.oms.fm aan te maken en/of een 

samenwerking met ons aan te gaan, ga je met ons een overeenkomst aan. 
 Toestemming: we kunnen ook jouw toestemming vragen om je gegevens te verwerken en te 

delen met Talpa Network om je te mailen met een nieuwsbrief of contact met je op te nemen.  
 Gerechtvaardigde belangen: ook verwerken we gegevens omdat we zelf of een derde hier een 

gerechtvaardigd (bedrijfs)belang bij heeft, zoals het beveiligen van onze website. Met betrekking 
tot de beperkte aantal persoonsgegevens die mogelijk zijn opgenomen in onze cookies (zie 
hieronder), verwerken we die ook op grond van het gerechtvaardigd belang.  

 
4. Soorten gegevens 
Als je zakelijke klant van ons bent dan vragen wij je om verschillende gegevens die we nodig hebben, 
zoals voornaam, achternaam, zakelijke contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer.  
 
5. Bewaren 
De door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens worden door ons bewaard gedurende een periode 
van maximaal 2 jaar, of zo veel langer als waartoe wij wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld 
betalingsgegevens die we verplicht 7 jaar moeten bewaren voor de Belastingdienst. 
 
6. Beveiliging van je persoonsgegevens 
We doen ons uiterste best om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. We doen dit 
door het treffen van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die gelet op de stand 
van de techniek proberen te voorkomen dat iemand ongeoorloofde toegang tot de gegevens krijgt, 
deze kan aanpassen, openbaar kan maken of ervoor kan zorgen dat de gegevens verloren gaan. 
 
7. Delen van gegevens 
Wij delen jouw persoonsgegevens nooit met derden. Jouw persoonsgegevens kunnen eventueel wel 
inzichtelijk zijn voor verwerkers, zoals IT diensten m.b.t. website ontwerp, bouw, onderhoud en 
hosting. Met deze verwerkers heeft OMS de vereiste verwerkersovereenkomsten gesloten, 



waaronder technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens 
uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. 
 
Uitsluitend indien wij hiertoe wettelijk zijn verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan 
toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. 
 
Sommige van de verwerkers kunnen zich buiten de EU bevinden. Omdat buiten de EU niet eenzelfde 
niveau van privacybescherming gegarandeerd is, hebben we met deze partijen (aanvullende) 
afspraken gemaakt. Met deze verwerkers sluiten wij een goedgekeurd modelcontract van de 
Europese Commissie (ook wel standard contractual clauses genoemd). 
 
8. Cookies 
Onze websites maken gebruik van cookies en vergelijkbare technieken die informatie op je apparaat 
kunnen plaatsen en van je apparaat kunnen lezen. Met behulp van cookies willen wij jouw 
gebruikservaring op onze websites verbeteren. Dankzij cookies kunnen wij de website laten 
functioneren en bijvoorbeeld zien hoe vaak de website wordt bezocht. 
De cookies die we gebruiken hebben geen tot weinig impact op jouw privacy en plaatsen we altijd. 
De grondslag voor de verwerking van de (persoons)gegevens uit functionele en analytische cookies is 
het gerechtvaardigd belang. 
Wij maken op onze websites gebruik van de volgende soorten cookies en vergelijkbare technieken: 
 
(i) Functionele cookies 
Functionele cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van onze websites. Hieronder vind je een 
overzicht van de functionele cookies die we gebruiken. 
 
One Media Sales B.V. 

Domein Cookie Naam Doel Levensduur 
mijn.oms.fm vgCookie_CookiesAccepted Indicatie of 

Cookieverklaring 
geaccepteerd is 

30 dagen 

mijn.oms.fm vgCookie_CurrentUser Naam ingelogde 
gebruiker 

30 dagen 

mijn.oms.fm vgCookie_{{UserName}} Instellingen gebruiker 30 dagen 
mijn.oms.fm ASP.NET_SessionId Opslaan zoekfilters Sessie (verdwijnt bij 

sluiten browser) 
 
Verwijzingen websites derden 
De websites kunnen verwijzingen en/of links naar één of meerdere websites van derden bevatten die 
mogelijk ook gebruik maken van cookies. OMS heeft geen controle over de cookies die op deze 
websites worden geplaatst en adviseren de privacy- en/of cookieverklaring van de betreffende 
website te raadplegen voor informatie. 
 
9. Inzage, wijzigen, blokkeren en verwijdering van jouw gegevens (rechten van betrokkene) 
Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. 
Daarnaast heb je het recht op beperking van en bezwaar te maken tegen de verwerking. Je kunt ons 
jouw verzoek om je rechten uit te oefenen daarnaast (ook) sturen naar privacy@oms.fm met als 
onderwerp: ‘Uitvoering rechten’. Specificeer in je verzoek zoveel mogelijk op welke 
persoonsgegevens je verzoek ziet, welk recht je wilt uitoefenen en bewijs dat het ook jouw 
persoonsgegevens zijn. We zullen je verzoek binnen een maand afhandelen. Als de afhandeling van 
jouw verzoek binnen een maand niet lukt, bijvoorbeeld omdat het verzoek heel complex is, dan 
zullen wij jou binnen een maand na jouw verzoek informeren over de verlenging van onze 
reactietermijn (met maximaal twee maanden). 



Indien er onduidelijkheden zijn over jouw verzoek, kunnen wij je hier aanvullende vragen over 
stellen. Wij kunnen de uitvoering van jouw verzoek in dat geval opschorten totdat we jouw (nadere) 
specificatie hebben ontvangen. Als wij jouw verzoek tot verwijdering niet (volledig) kunnen 
uitvoeren, omdat wij bijvoorbeeld een wettelijke verplichting hebben om jouw gegevens 
(gedeeltelijk) te bewaren, informeren wij je hierover. 
Tot slot willen we je wijzen op het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. 
 
10. Vragen en/of contact met OMS  
Vragen of klachten op het gebied van privacy kun je stellen via: privacy@oms.fm. 
 
11. Wijzigingen en versie 
Wij kunnen deze Privacy- en cookieverklaring eenzijdig wijzigen. We raden je dan ook aan om deze 
Privacy- en cookieverklaring regelmatig op wijzigingen te controleren. Als we grote wijzigingen 
aanbrengen, zullen we je daarvan op de hoogte stellen. 
 
Deze versie van de Privacy- en cookieverklaring is van 16 augustus 2021. 


