Merz privacyverklaring sociale media
Deze privacyverklaring beschrijft de informatie die wij verwerken wanneer u contact opneemt
met Merz op sociale media platformen zoals Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, LinkedIn
en Vimeo. Voor meer informatie over de privacypraktijken van de sociale media providers zelf
dient u de privacyverklaringen van elk platform te raadplegen.
Wat voor soort informatie verzamelen wij?
Om met u in contact te komen op sociale media op een manier die relevant is voor u,
verwerken wij informatie over u die bekend staat als "persoonlijke gegevens". Het soort
informatie dat we verzamelen hangt af van hoe u met ons in contact treedt en op welk sociale
media platform.
Dingen die u en anderen doen en verstrekken
Wij verzamelen de inhoud die u verstrekt wanneer u berichten plaatst of contact hebt met Merz
(bijvoorbeeld door op "vind ik leuk" of een ander emoticon te klikken of een opmerking achter
te laten) op sociale media. Dit kan metagegevens omvatten zoals de locatie van een foto of de
datum waarop een bestand is gemaakt. Als u informatie over uzelf plaatst op sociale media, kan
Merz dergelijke gegevens verzamelen, opslaan en analyseren, waaronder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uw volledige naam
Uw levensgebeurtenissen, zoals verjaardagen, huwelijken en afstuderen
Uw voorkeuren, politieke overtuigingen, interesses en meningen
Uw koopgewoonten
Uw thuis- en werklocatie
Uw sociale status, zoals of u getrouwd, gescheiden, kinderen of broers en zussen hebt
Uw leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, ras, religie, voorkeurstaal of andere
etnografische en demografische informatie
Uw connecties, vrienden, kennissen en lidmaatschappen
Hashtags die u gebruikt en virtuele groepen waartoe u behoort
Uw gezondheid, esthetische behandelingsgeschiedenis of interesse in esthetische
behandelingen
Uw persoonlijke meningen over Merz producten
Uw biometrische gegevens, foto's en andere afbeeldingen of video's die u plaatst
Uw feedback of klachten over Merz producten

Sommige van deze gegevens kunnen onderhevig zijn aan speciale bescherming onder de
wetten van uw land.

Heeft deze informatie invloed op de advertenties of de inhoud die ik te zien krijg?
Ja, inderdaad. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u relevante, gepersonaliseerde inhoud
en reclame aan te bieden. Advertenties afgestemd op onlinegedrag stellen ons in staat om u
relevante en nuttige advertenties aan te bieden op basis van uw uitgedrukte voorkeuren die zijn
verzameld terwijl u reageert en interageert met inhoud op sociale media. U kunt meer te weten
komen over “online behavioral advertising” op www.aboutads.info/consumers . De persoonlijke
gegevens die wij van u verzamelen zoals hierboven beschreven, kunnen worden gebruikt om
uw interesse in toekomstige advertenties met betrekking tot die interesses te voorspellen.
Gegevensoverdracht
Wij kunnen uw persoonsgegevens uitwisselen met de bedrijven van de Merz-familie. Een lijst
van dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen van Merz vindt u hier:
https://merzaesthetics.com/locations/. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens kunnen
doorgeven van uw land naar een ander land, inclusief een land buiten de Europese Unie.
Wanneer wij uw gegevens overdragen aan een land buiten de EU, nemen wij organisatorische
en technische maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd.
Opt-Out/Cookies
Om het delen van informatie voor online gedragsadvertenties uit te schakelen, moet u uw
browser zo instellen dat de verzamelde informatie wordt beperkt. De meeste browsers zijn zo
ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt het gebruik van cookies op elk
moment uitschakelen of uw browser zo instellen dat u een waarschuwing krijgt wanneer er
cookies worden verzonden. Als u cookies uitschakelt, is het mogelijk dat u geen gebruik kunt
maken van sommige of alle functies van sociale media. Om cookies uit te schakelen, gaat u
naar ‘cookie preferences’.
Veel sociale media kanalen bieden u de mogelijkheid om u af te melden voor advertenties
gericht op uw online gedrag door uw accountinstellingen aan te passen. Verschillende sites
doen dit op verschillende manieren. We raden u aan om de privacyverklaringen en privacyinstellingen van elk socialemediakanaal waar u actief bent door te nemen.
Als u vragen hebt over deze mededeling of meer in het algemeen over de privacypraktijken van
Merz, kunt u contact opnemen met het Privacy Office van Merz via dataprivacy@merz.com.
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