
privacy statement 
attention seekers  

1. VERANTWOORDELIJKE  
Dit is het Privacy Statement van Attention Seekers, dat is gevestigd aan de van 
Oldenbarneveltstraat 50A, te Amsterdam en is ingeschreven in het Handelsregister 
onder nummer: 76126692.  

2. WAARBORGEN PRIVACY 
Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website van Attention Seekers 
www.attentionseekers.agency (hierna: “Website”) en dragen er zorg voor dat de 
persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Het 
verwerken van persoonsgegevens vindt plaats op een wijze die in overeenstemming is 
met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en dit Privacy 
Statement. 

3. TOESTEMMING 
Door de informatie en de diensten op de website van Attention Seekers te gebruiken, 
gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben 
opgenomen. 

4. VRAGEN 
Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van 
Attention Seekers, kunt u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is 
info@attentionseekers.agency.  

5. DOEL VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS 
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doelen: 

• Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame folder 
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten,. 
• Voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, ten behoeve van diensten, 

evenementen en/of producten die door Attention Seekers worden aangeboden. 
• Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, zonder uw voorafgaande 

schriftelijke toestemming. Door gebruik te maken van de Website, stemt u in met 
dit Privacy Statement. 

• Wanneer u een contactformulier invult of Attention Seekers een e-mail stuurt, 
worden uw gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of 
inhoud van uw e-mail nodig is voor een volledige afhandeling daarvan. 
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6. AANPASSEN, WIJZIGEN OF VERWIJDEREN EN BEVEILIGING 
Indien u ons een e-mail toestuurt of een contactformulier op de Website invult, worden 
de gegevens die u ons toestuurt, zolang als naar de aard en strekking van het formulier 
of de inhoud van uw e-mail nodig is, bewaard voor de afhandeling ervan. 

7. KIJKGEDRAG EN BEZOEKGEGEVENS 
Op de Website worden bezoekgegevens bijgehouden. Het IP-adres van uw computer, 
uw gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een  
bezoeker van de Website meezendt, worden geregistreerd en voor statistische analyses 
van bezoek- en klikgedrag gebruikt. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt 
en wij proberen de gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. 

8. GOOGLE ANALYTICS 
Om bij te houden hoe bezoekers de Website gebruiken maken wij gebruik van Google 
Analytics. De verkregen informatie wordt samen met het IP-adres van uw computer 
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees 
hier het privacybeleid van Google (link: http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/). 
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze Website gebruikt wordt, om 
rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders 
informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze 
informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of 
voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen 
invloed op. 

9. SOCIAL MEDIA 
Om content op de Website te kunnen delen of promoten, zijn op de Website knoppen 
opgenomen van social media platformen, zoals Facebook en Instagram. Deze knoppen 
zijn met een code op de website geplaatst, die onder meer een cookie plaatsen op je 
randapparatuur (pc, tablet, smartphone). Raadpleeg de privacyverklaringen van de 
desbetreffende social media platformen voor meer informatie over hoe desbetreffende 
social media platformen uw persoonsgegevens verwerken, die zij met deze code 
verwerken. 

10. GEBRUIK COOKIES 
Attention Seekers maakt ook gebruik van cookies. Dat doen we om informatie te 
verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te 
houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen 
op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt. 
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11. COOKIES UITSCHAKELEN 
U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de 
mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de 
website van de aanbieder van uw browser. 

12. NIEUWS 
Geïnteresseerden informeren wij met behulp van een nieuwsbrief over nieuws op het 
gebied van onze producten en diensten- en producten en diensten van derden met 
betrekking tot video, website design en (online & social media) marketing. Met uw 
expliciete toestemming wordt uw e-mailadres toegevoegd aan onze lijst met abonnees 
voor deze nieuwsbrief van Attention Seekers. U kunt zich afmelden voor dit nieuws en 
deze mailing in iedere e-mail die u hierover van ons ontvangt. De lijst met abonnees 
wordt niet aan derden verstrekt. 

13. AANPASSEN OF VERZET TEGEN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 
Mocht u een relatie hebben met Attention Seekers, dan heeft u de mogelijkheid uw 
gegevens in te zien en om ons op de hoogte te stellen indien u niet wilt worden 
benaderd met informatie en nieuws op het gebied van video, website design en (online) 
marketing, onze producten en diensten- en producten en diensten van derden met 
betrekking tot video, website design en (online) marketing. Indien uw gegevens 
onjuistheden bevatten, kunt u ons daarnaast schriftelijk verzoeken om uw gegevens 
aan te passen of te verwijderen. Wij verzoeken uw gewijzigde gegevens zo spoedig 
mogelijk aan ons door te geven. Voor contact of verzoeken met betrekking tot het 
voornoemde, verwijzen wij u door naar onze contactgegevens. 

14. AANPASSEN PRIVACY STATEMENT 
Attention Seekers behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement aan te passen. 
Aanpassingen zullen op de website worden gepubliceerd. 
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