Stichting Etherreclame
Vereisten plaatsing Digitale Advertenties

Doel van deze Vereisten
Ster is op grond van de Mediawet exclusief bevoegd reclame- en telewinkelboodschappen te
verzorgen voor de Landelijke publieke mediadienst. Ster laat op de Digitale Kanalen alleen Digitale
Advertenties toe die voldoen aan de wet. Deze Vereisten beschrijven nader de wettelijke vereisten
waaraan dient te worden voldaan bij het plaatsen van Digitale Advertenties, het plaatsen en
uitlezen van Cookies en het verzamelen en verder verwerken van Persoonsgegevens via de Digitale
Kanalen.
Deze Vereisten gelden voor iedere Deelnemer die via een of meerdere Digitale Kanalen Digitale
Advertenties plaatst of laat plaatsen. Voor de toegang tot de PMP en voor het aangaan van een
directe deal met Ster dient de Deelnemer zich akkoord te verklaren met en te voldoen aan deze
Vereisten. De Deelnemer garandeert en draagt er zorg voordat iedere Derde Partij die Digitale
Advertenties plaatst of laat plaatsen en/of via de Digitale Kanalen Cookies plaatst en uitleest en/of
Persoonsgegevens verzamelt en verder verwerkt, voldoet aan deze Vereisten. Ster laat geen Digitale
Advertenties van Deelnemer toe zonder dat de Deelnemer zich aan deze Vereisten heeft
verbonden.

Juridisch gedeelte
1. Definities
“Betrokkene” betekent iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon die Digitale
Advertenties vertoond krijgt op een of meerdere Digitale Kanalen .
“Cookies” betekent cookies, javascripts, webbeacons en andere technologische maatregelen die in
of via een Digitale Advertentie op de computer, laptop, telefoon of ander mobiele apparaat wordt
geplaatst en uitgelezen.
“Deelnemer” betekent iedere partij die (i) via een directe deal met Ster, (ii) rechtstreeks en
zelfstandig via de PMP voor eigen Digitale Advertenties, of (iii) als tussenpersoon rechtstreeks en
zelfstandig via de PMP voor Digitale Advertenties van adverteerders, de mogelijkheid heeft Digitale
Advertenties te tonen op de Digitale Kanalen.
“Derde Partij” betekent elke derde partij opgedragen door Deelnemer of anderszins toegestaan of
mogelijk gemaakt door of namens Deelnemer om Digitale Advertenties te plaatsen, om Cookies te
plaatsen en uit te lezen en/of om Persoonsgegevens te verzamelen en verder te verwerken, waarbij
deze verwerking hetzij in opdracht van Deelnemer kan zijn, hetzij voor de eigen doeleinden van de
Derde Partij.
“Digitale Advertentie” betekent iedere reclameboodschap die wordt getoond of uitgezonden op een
of meer Digitale Kanalen.
“Digitale Advertentieovereenkomst” betekent iedere overeenkomst (in de ruimste zin des woords)
met betrekking tot de plaatsing van Digitale Advertenties op een of meerdere Digitale Kanalen die
door of namens Ster met Deelnemer is of wordt gesloten.
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“Digitale Kanalen” betekent alle digitale kanalen (inclusief websites en apps) van de landelijke
publieke mediadienst en de regionale en lokale publieke mediadiensten.
“EU Model Contracten” betekent de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming zoals deze
door de Europese Commissie zijn aangenomen of goedgekeurd zoals bedoeld in artikel 46 lid 2 (c)
en (d) AVG.
“Goedgekeurde Maatregelen” betekent bindende bedrijfsvoorschriften, een gedragscode of
certificeringsmechanisme zoals bedoeld in artikel 46 lid 2 (b), (e) en (f) AVG.
“Landelijke publieke mediadienst” betekent de publieke mediadienst zoals omschreven in titel 2.2
van de Mediawet.
“Media Wetgeving” betekent alle wet- en regelgeving op het gebied van media en reclame
(bijvoorbeeld de Mediawet 2008, het Mediabesluit, de Mediaregeling, de beleidsregels van het
Commissariaat voor de Media en de Europese Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten, de
Nederlandse Reclame Code en alle bijzondere Reclame Codes).
“Niet-Adequaat” betekent in relatie tot een land of een internationale organisatie buiten de
Europese Economische Ruimte dat de Europese Commissie (nog) niet heeft besloten dat het derde
land, een gebied of één of meerdere nader bepaalde sectoren in dat derde land, of de internationale
organisatie in kwestie een passend beschermingsniveau waarborgt.
“Persoonsgegevens” betekent alle informatie verzameld in het kader van een Digitale Advertentie
die Betrokkene direct of indirect kan identificeren, zoals een IP adres of ander online
identificatienummer, locatiegegevens, online gedrag of kijkgedrag.
“PMP” betekent de private market place op basis waarvan het Supply Side Platform van Ster via een
veilingsysteem invulling geeft aan het plaatsen van Digitale Advertenties op bepaalde Digitale
Kanalen.
“Privacy Wetgeving” betekent alle wet- en regelgeving die bepalingen bevat met betrekking tot de
verwerking van Persoonsgegevens (bijvoorbeeld de Wet bescherming persoonsgegevens, Richtlijn
95/46/EC en de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/617/EC (“AVG”)).
“Ster” betekent Stichting Etherreclame, gevestigd te Laapersveld 70, Hilversum.
“Telecommunicatie Wetgeving” betekent alle wet- en regelgeving die bepalingen bevat met
betrekking tot het plaatsen en uitlezen van Cookies (bijvoorbeeld de Telecommunicatiewet,
Richtlijn 2002/58/EC en de daaropvolgende e-Privacy Verordening).
“Vereisten” deze Vereisten plaatsing Digitale Advertenties.

2. Toepasselijkheid van de Vereisten
2.1. Deze Vereisten zijn van toepassing op iedere bestaande en nieuwe Digitale
Advertentieovereenkomst. Deelnemer zal aan deze Vereisten voldoen, en zal zorgdragen
dat Derde Partijen aan deze Vereisten voldoen als waren zij Deelnemer.
3. Verplichtingen met betrekking tot naleven wet- en regelgeving
3.1. De Deelnemer is verplicht om alle toepasselijke wet- en regelgeving na te leven, waaronder
in ieder geval Privacy Wetgeving, Telecommunicatie Wetgeving en de Media Wetgeving.
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4. Verplichtingen met betrekking tot Privacy Wetgeving en Telecommunicatie Wetgeving
4.1. In de zin van de Privacy Wetgeving is Deelnemer zelfstandig Verantwoordelijke. De Derde
Partij is, afhankelijk van de feiten, ook een zelfstandig verantwoordelijke of een bewerker
die handelt in opdracht van de Deelnemer.
4.2. Het is de Deelnemer enkel toegestaan om Cookies te plaatsen en uit te lezen en
Persoonsgegevens te verzamelen en verder te verwerken indien dit volgens de Vereisten,
de Privacy Wetgeving en de Telecommunicatie Wetgeving is toegestaan.
4.3. Zonder afbreuk te doen aan enige andere verplichting uit de Vereisten, de Privacy
Wetgeving en/of de Telecommunicatie Wetgeving, zal Deelnemer er in ieder geval voor het
volgende zorgdragen:

Geïnformeerde toestemming
(1)

(2)

Ster zal tijdig, en in ieder geval voor het plaatsen van een Cookie door of namens
Deelnemer, door of namens Deelnemer worden voorzien van de noodzakelijke
informatie om de Betrokkene te informeren en om toestemming van de Betrokkene te
vragen in overeenstemming met de Privacy Wetgeving en Telecommunicatie
Wetgeving. Dit betreft in ieder geval de informatie elementen zoals opgenomen in
Bijlage A bij deze Vereisten.
Deelnemer zorgt ervoor dat het plaatsen en uitlezen van iedere Cookie en het
verzamelen en verder verwerken van Persoonsgegevens alleen gebeurt voor zover dit
in overeenstemming is met de informatie die aan de Betrokkene verstrekt is en op
basis waarvan de toestemming van de Betrokkene verkregen is. Deelnemer zal niet
meer Persoonsgegevens (laten) verzamelen dan waarover de Betrokkene is
geïnformeerd en waarvoor Betrokkene zijn toestemming heeft gegeven. Deelnemer
zal geen Persoonsgegevens (laten) verwerken voor enig ander doel dan waarover de
Betrokkene vooraf is geïnformeerd en waarvoor Betrokkene zijn toestemming heeft
gegeven.

Maximale bewaartermijn
(3)

Deelnemer zal de Persoonsgegevens niet langer bewaren dan is vermeld in de
informatie die is verstrekt aan de Betrokkene, en in ieder geval niet langer dan
wettelijk toegestaan.

Beveiliging en vertrouwelijkheid
(4)

(5)

Deelnemer treft en handhaaft passende technische en organisatorische
beveiligingsmaatregelen om vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde
verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot Persoonsgegevens te voorkomen.
Deze veiligheidsmaatregelen houden rekening met de stand van de techniek, de
uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de
verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's
voor de rechten en vrijheden van Betrokkene.
Deelnemer bewaart de vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens en zorgt ervoor
dat de personen die toegang hebben tot de Persoonsgegevens gebonden zijn aan een
verplichting om Persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen.
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Inschakelen van Derde Partijen
(6)

(7)

Deelnemer zal alleen Derde Partijen toestaan om Cookies op de Digitale Kanalen te
plaatsen, die Cookies uit te lezen en om Persoonsgegevens van Betrokkene te
verzamelen en verder te verwerken, met de voorafgaande schriftelijke toestemming
van Ster. Deelnemer blijft volledig aansprakelijk jegens Ster voor de activiteiten van
elke Derde Partij.
Deelnemer zorgt ervoor dat elke Derde Partij contractueel gebonden is aan dezelfde
beperkingen en verplichtingen met betrekking tot (i) het plaatsen en uitlezen van
Cookies en (ii) het verzamelen en verder verwerken van Persoonsgegevens, als
waaraan Deelnemer volgens deze Vereisten gebonden is.

Transparantie
(8)

(9)

Deelnemer verwerkt Persoonsgegevens alleen op een behoorlijke en transparante
manier. Dit impliceert in elk geval dat Deelnemer een privacyverklaring op zijn
website publiceert die de informatie-elementen bevat zoals vereist onder Privacy
Wetgeving (waaronder informatie over profiling) en Telecommunicatie Wetgeving en
die beschikbaar is in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk
toegankelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige taal.
Deelnemer reageert snel en op gepaste wijze op verzoeken van Betrokkenen die hun
rechten van bezwaar, inzage, rectificatie, gegevenswissing, beperking of
overdraagbaarheid met betrekking tot hun Persoonsgegevens willen uitoefenen.

Internationale gegevensoverdracht
(10) Deelnemer draagt er zorg voor dat elke overdracht van Persoonsgegevens door of
namens Deelnemer aan een ontvanger in een Niet-Adequaat land of organisatie
buiten de Europese Economische Ruimte, wordt beheerst door de bepalingen van de
juiste EU Model Contracten.
(11) Het bovenstaande is niet van toepassing indien de overdracht plaatsvindt op basis
van een geldige Goedgekeurde Maatregel.

Data protection impact assessment
(12) Deelnemer draagt er zorg voor dat, voor zover dit vereist is onder de AVG, een data
protection impact assessment is uitgevoerd op de verwerking van Persoonsgegevens
die samenhangt met de Digitale Advertenties die door of namens Deelnemer op de
Digitale Kanalen worden geplaatst.

Geen geautomatiseerde besluitvorming
(13) Deelnemer draagt er zorg voor dat door of via het tonen van Digitale Advertenties aan
Betrokkenen via de Digitale Kanalen geen sprake is van geautomatiseerde
besluitvorming in de zin van de AVG.

Geen verwerking van gevoelige/bijzondere Persoonsgegevens
(14) Deelnemer draagt er zorg voor dat door of via de Digitale Advertenties geen
gevoelige/bijzondere Persoonsgegevens van Betrokkenen worden verwerkt. Hieronder
vallen in ieder geval de Persoonsgegevens die worden genoemd in artikelen 9 en 10
van de AVG.
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5. Vereisten met betrekking tot Media Wetgeving
5.1. Deelnemer draagt er, voor zover dit binnen zijn macht ligt, zorg voor dat alle Media
Wetgeving na wordt geleefd bij het plaatsen van Digitale Advertenties op de Digitale
Kanalen. Dit geldt in het bijzonder voor de regels van Titel 2.5 Mediawet 2008, waaronder
begrepen het verbod op het plaatsen van aanhakende reclames.
6. Gevolgen handelen in strijd met de Vereisten
6.1. Ster is te allen tijde gerechtigd de Deelnemer met onmiddellijke ingang de mogelijkheid tot
het plaatsen van Digitale Advertenties op de Digitale Kanalen te ontzeggen indien
Deelnemer en/of een Derde Partij zich niet aan de Vereisten houdt of de Digitale
Advertentie niet aan de Vereisten voldoet.
7. Algemene Bepalingen
7.1. De Vereisten treden in werking op de datum van akkoordverklaring met deze Vereisten
door Deelnemer.
7.2. Deze Vereisten zijn van toepassing zolang Deelnemer of een Derde Partij Digitale
Advertenties plaatst of laat plaatsen, Cookies plaatst en uitleest en/of Persoonsgegevens
verwerkt, ongeacht het eventuele einde van een Digitale Advertentieovereenkomst.
7.3. Voor zover een of meerdere bepalingen van een Digitale Advertentieovereenkomst tussen
Ster en Deelnemer conflicteren met de bepalingen van de Vereisten, prevaleren de
bepalingen van de Vereisten.
7.4. Waar wijzigingen in de toepasselijke wetgeving of best practices met betrekking tot de
bescherming van Persoonsgegevens of het plaatsen en uitlezen van Cookies dit vereisen,
kan Ster deze Vereisten wijzigen door Deelnemer 14 dagen van tevoren op de hoogte te
stellen van een dergelijke wijziging. Deelnemer wordt geacht met een dergelijke wijziging
te hebben ingestemd, indien Deelnemer niet binnen 14 dagen na de kennisgeving
schriftelijk bezwaar maakt aan Ster tegen de wijziging. Wanneer Ster een dergelijk bezwaar
van Deelnemer ontvangt, is Ster gerechtigd Deelnemer met onmiddellijke ingang uit te
sluiten van het plaatsen van Digitale Advertenties via de Digitale Kanalen.
7.5. In geval van wijzigingen in de Privacy, Telecommunicatie en Media Wetgeving, zullen deze
Vereisten in overeenstemming met die wijzigingen worden geïnterpreteerd totdat de
wijzigingen worden weergegeven in een nieuwe versie van deze Vereisten.
7.6. Deze Vereisten worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het
Nederlandse recht en zijn onderworpen aan de jurisdictie van de bevoegde rechtbank in
Amsterdam.
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Bijlage A – verplichte informatie elementen
De informatie zoals beschreven in artikel 4.3 onder (1) van de Vereisten omvat in ieder geval de
volgende elementen:
•
•
•
•

•
•
•
•

de naam van de Cookie die de Deelnemer wenst te plaatsen
het doel waarvoor de Cookie wordt gebruikt (denk aan tracking, meten, retargeting etc.)
de levensduur van de Cookie
de soorten Persoonsgegevens die Deelnemer verwerkt, zoals bezochte webpagina's; IPadressen; cookie-inhoud; referrer-URL; en eventuele overige Persoonsgegevens die
Deelnemer verzamelt, zoals gegevens over de gebruikte randapparatuur en instellingen
van de software op het apparaat
de doeleinden waarvoor Deelnemer de persoonsgegevens (verder) verwerkt, (het (laten)
tonen van gerichte advertenties, het gebruik van sociale media, websitestatistieken, het
opstellen van interesseprofielen)
de soorten bedrijven aan wie Deelnemer de Persoonsgegevens verstrekt.
de bewaartermijn van de Persoonsgegevens;
een link naar het privacy statement van de Deelnemer, dat voldoet aan de transparantie
vereisten uit artikel 4.3 lid 8.
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