
ISS – AtRandom BV (hierna te noemen ISS) PRIVACY STATEMENT 
 
 

Algemeen 

ISS vindt het, samen met de uitgevers die zij vertegenwoordigt, van groot belang dat de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer van haar abonnees en van de bezoekers van haar websites optimaal gewaarborgd is. 

De informatie die ISS van haar abonnees vastlegt (hierna de persoonsgegevens) wordt met de grootste zorgvuldigheid behandeld. 

ISS houdt zich daarbij aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens, 

WBP, AVG en GDPR. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: 

AtRandom BV, ook handelend onder de naam ISS, Apollolaan 73, 1077 AJ Amsterdam. KvK: 33242035 

De verwerking van persoonsgegevens 

In het kader van de dienstverlening legt ISS de persoonsgegevens van haar abonnees vast. Dit is het geval wanneer je een 

abonnement neemt op een van de door ISS aangeboden printuitgaven, digitale uitgaven of nieuwsbrieven. Bij de persoons- 

gegevens gaat het om gegevens zoals contactgegevens, bestelgegevens, factuurgegevens, gegevens over betalingen en 

studie- gegevens. ISS gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de abonnements- overeenkomst, voor 

haar interne bedrijfsvoering en om haar abonnees periodiek te kunnen voorzien van belangrijke informatie aangaande hun 

abonnement. 

Je e-mailadres en informatie van ISS 

Als je via ISS abonnee geworden bent, wordt het e-mailadres dat je hebt opgegeven bij de eerste aanvraag, gebruikt om je van 

aanvullende relevante informatie te voorzien aangaande je abonnement. Bij het afsluiten van een kortingsabonnement via ISS, 

stem je ermee in dat het e-mailadres gebruikt bij de aanmelding, gebruikt wordt voor de periodieke toezending van relevante 

informatie in de vorm van een nieuwsbrief. Als je hierop geen prijs stelt, wordt je bij iedere nieuwsbrief de mogelijkheid geboden 

om je hiervoor af te melden. Ook kun je direct na ontvangst van de abonnementsbevestiging een afmeldingsbericht sturen naar 

info@iss-online.nl. 

Relevante informatie van de uitgever 

Indien je in aanmerking wilt komen voor nieuwsbrieven van de uitgever, dien je je hiervoor expliciet middels een opt-in aan te 

melden. Ook hier geldt dat je bij iedere nieuwsbrief de mogelijkheid geboden wordt om je hiervoor weer af te melden. Tevens kun 

je een afmeldingsbericht rechtstreeks sturen naar de betreffende uitgever. 

Inzage, correctie en het laten verwijderen van persoonsgegevens 

Je kunt kennisnemen van de door ISS vastgelegde persoons- en abonnementsgegevens. Zou blijken dat de gegevens onjuist zijn 

dan kun je verzoeken deze te laten aanpassen. Verzoeken om inzage, correctie of het verwijderen van gegevens kun je richten 

aan ISS, Apollolaan 73, 1077 AJ Amsterdam of per email aan info@iss-online.nl. Hier kun je tevens terecht met eventuele andere 

vragen m.b.t. de administratieve omgang met je persoons- en abonnementsgegevens. 

Websitebezoek 

Op de websites van ISS worden algemene bezoekgegevens bijgehouden zonder de bezoekers te identificeren. Deze gegevens 

worden gebruikt voor het optimaliseren van de inrichting van de websites van ISS met als doel de dienstverlening in de richting 

van klanten te verbeteren. 

Gebruik van cookies 

ISS maakt alleen gebruik van cookies om het navigeren binnen de websites te vergemakkelijken en om de 

gebruiksvriendelijkheid van de websites te kunnen analyseren en verbeteren. ISS maakt géén gebruik van cookies die na het 

afsluiten van de webbrowser actief blijven. ISS laat geen advertenties toe van uitgevers of derden waarin cookies van deze 

soort worden gebruikt. 

Hyperlinks naar andere websites 

Op de websites van ISS tref je van tijd tot tijd hyperlinks aan naar websites van derden. Meestal betreft het dan websites van 

uitgevers. ISS kan helaas geen verantwoordelijkheid dragen voor persoonsgegevens die op websites van derden worden 

achtergelaten. 

Aanpassingen 

ISS behoudt zich het recht voor om, indien bedrijfsmatig noodzakelijk of van rechtswege noodzakelijk, wijzigingen aan te brengen 

in dit privacy statement. Laatste wijziging: maart  2019 
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