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Beste MAM Facebookgebruiker, 
 
Wij, MAM Babyartikel GmbH, beheren op https://www.facebook.com/MAMBenelux de 
officiële Facebookpagina van MAM Babyartikel GmbH. 
 
Privacyverklaring 
 
Gegevensbescherming is voor ons een belangrijk thema. Om die reden willen wij jou 
informeren over de manier waarop met jouw gegevens wordt omgegaan, op grond van art. 
13 van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG; Datenschutzgrundverordnung, 
DSGVO).  
 
Naast ons is er nog de beheerder van het social mediaplatform op zich. Ook deze beheerder 
is een verwerkingsverantwoordelijke. Wij hebben echter slechts beperkte invloed op de door 
hem uitgevoerde gegevensverwerking. Daar waar wij invloed hebben en waar we de 
gegevensverwerking kunnen parametriseren, streven wij binnen onze mogelijkheden naar 
een privacyvriendelijke omgang met persoonsgegevens door de beheerder van het social 
mediaplatform. Op veel plaatsen hebben wij echter geen invloed op de gegevensverwerking 
door de beheerder van het social mediaplatform en weten we ook niet precies welke 
gegevens deze verwerkt. 
 
Hier vind je belangrijke opmerkingen over de MAM Facebookpagina.  
 
Verantwoordelijke 
 
MAM Babyartikel GmbH beheert op https://www.facebook.com/MAMBenelux de officiële 
Facebookpagina van MAM Babyartikel GmbH. Onze contactgegevens vind je in ons 
Impressum. 
 
Gegevensverwerking door ons 
 
De door jou op onze Facebookpagina ingevoerde gegevens, zoals reacties, video’s, 
afbeeldingen, likes, openbare berichten, enz. worden door het social mediaplatform 
gepubliceerd en worden door ons nooit voor andere doeleinden gebruikt of verwerkt. Wij 
behouden ons slechts het recht voor om inhoud zo nodig te wissen. Eventueel delen wij 
inhoud op onze pagina als dit een functie van het social mediaplatform is en communiceren 
wij met u via het social mediaplatform. Rechtsgrond is art. 6 lid 1, 1e zin f) AVG. De 
gegevensverwerking vindt plaats in het belang van onze public relations en communicatie.  
 
Als je bezwaar wilt maken tegen een bepaalde gegevensverwerking waarop wij invloed 
hebben, kun je je wenden tot de contactpersoon die in het Impressum wordt vermeld. Wij 
zullen jouw bezwaar vervolgens onderzoeken.  
 
Indien je ons een vraag stelt op het social mediaplatform, verwijzen wij je afhankelijk van het 
noodzakelijke antwoord evt. ook naar andere, veilige communicatiekanalen die garant staan 
voor vertrouwelijkheid. Je kunt ons altijd vertrouwelijke vragen sturen via het in ons Impressum 
genoemde adres. 
 
Zoals eerder vermeld, zullen wij daar waar de aanbieder van het social mediaplatform ons 
de mogelijkheid biedt, erop toezien dat onze social mediapagina’s zo privacyvriendelijk 
mogelijk zijn. Wij maken gebruik van de demografische, op interesse, gedrag en woonplaats 
gebaseerde doelgroependefinities voor reclame, die de beheerder van het social 
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mediaplatform ons evt. ter beschikking stelt. Wij gebruiken het social mediaplatform voor 
promotionele doeleinden. De statistieken die de aanbieder van het social mediaplatform ons 
beschikbaar stelt kunnen wij slechts beperkt beïnvloeden en ook niet uitschakelen. Wij zien er 
echter op toe dat er geen extra optionele statistieken aan ons worden verstrekt. 
 
Gegevensverwerking door Facebook 
 
De beheerder van het social mediaplatform maakt gebruik van webtrackingmethoden. 
Webtracking kan worden ingezet ongeacht het feit of je je bij het social mediaplatform hebt 
aangemeld of er geregistreerd bent. Zoals al is opgemerkt hebben wij helaas nauwelijks 
invloed op de webtrackingmethoden van het social mediaplatform. Wij kunnen deze bijv. niet 
uitschakelen.  
 
Wees je daarom bewust van het volgende: het kan niet worden uitgesloten dat de aanbieder 
van het social mediaplatform jouw profiel- en gedragsgegevens gebruikt om bijv. jouw 
gewoontes, persoonlijke relaties, voorkeuren, enz. te analyseren. Wij hebben zodoende geen 
invloed op de verwerking van jouw gegevens door de aanbieder van het social 
mediaplatform.  
 
Nadere informatie over de gegevensverwerking door de aanbieder van het social 
mediaplatform en andere mogelijkheden tot bezwaar vind je in de privacyverklaring van 
de aanbieder: 
 
https://www.facebook.com/about/basics/privacy-principles 
 
Een goed overzicht van de huidige kritiek aan het adres van Facebook vind je op de website 
van het Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (Onafhankelijk 
deelstatencentrum voor gegevensbescherming Sleeswijk-Holstein) op 
https://www.facebook.com/business/gdpr 
 
Jouw rechten als gebruiker 
 
Bij de verwerking van jouw persoonsgegevens garandeert de AVG jou als websitegebruiker 
bepaalde rechten: 
 
1.) Recht van inzage (art. 15 AVG):  
Je hebt het recht uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van de jou betreffende 
persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die 
persoonsgegevens en van de in art. 15 AVG vermelde informatie.  
 
2.) Recht op rectificatie en wissing van gegevens (art. 16 en 17 AVG):  
Je hebt het recht om onverwijld rectificatie van jou betreffende onjuiste persoonsgegevens te 
verkrijgen en evt. te verzoeken om vervollediging van onvolledige persoonsgegevens.  
Je hebt bovendien het recht te verzoeken dat de jou betreffende persoonsgegevens onverwijld 
gewist worden, wanneer een van de in art. 17 AVG afzonderlijk vermelde redenen van 
toepassing is, bijv. indien de gegevens niet langer nodig zijn voor de beoogde doeleinden.  
 
3.) Recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG):  
Je hebt het recht op beperking van de verwerking indien een van de in art. 18 AVG vermelde 
voorwaarden van toepassing is, bijv. indien je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, 
voor de duur van een eventueel onderzoek.  
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4.) Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG):  
In bepaalde gevallen, die in art. 20 AVG afzonderlijk worden vermeld, heb je het recht om de 
jou betreffende persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare 
vorm te verkrijgen en/of het recht dat deze gegevens aan een derde worden doorgegeven.  
 
5.) Recht van bezwaar (art. 21 AVG):  
Indien gegevens op grond van art. 6 lid 1 f) AVG worden verzameld (gegevensverwerking ter 
behartiging van belangen), heb je het recht om te allen tijde met jouw specifieke situatie 
verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking. Wij verwerken de 
persoonsgegevens dan niet meer, tenzij er dwingende gerechtvaardigde redenen voor de 
verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de 
betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van 
rechtsvorderingen. 
 
Recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit 
 
Je hebt overeenkomstig art. 77 AVG het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende 
autoriteit, indien je van mening bent dat de verwerking van de jou betreffende 
persoonsgegevens inbreuk maakt op bepalingen inzake gegevensbescherming. Het recht 
een klacht in te dienen kan in het bijzonder worden uitgeoefend bij een toezichthoudende 
autoriteit in de lidstaat waar je gewoonlijk verblijft, je jouw werkplek hebt of waar de 
beweerde inbreuk is begaan. 
 
Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming 
 
Onze bedrijfsfunctionaris voor gegevensbescherming voorziet je graag van informatie of 
suggesties rondom het thema gegevensbescherming: 
 
Dr. Uwe Schläger 
datenschutz nord GmbH 
Website: www.datenschutz-nord-gruppe.de 
E-mail: office@datenschutz-nord.de 
Telefoon: +49 (0)421 69 66 32 0 
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