Uw privacy is ons vertrekpunt
Privacystatement Nederlandse Spoorwegen – Stationskiekje – 29 april 2019
Stationskiekje
Dit privacy statement is van toepassing op de deelname aan het ‘Stationskiekje’ zoals georganiseerd
door NS Reizigers B.V. gevestigd en kantoorhoudende aan de Laan van Puntenburg 100, 3511 ER, te
Utrecht (“NS”).
Welke persoonsgegevens gebruiken wij?
Om plaatsing van de foto op NS.nl en eventueel de NS Facebookpagina's en Instagram
(@nederlandsespoorwegen, @NSInternational en @NS_online) mogelijk te maken hebben wij jouw
naam, e-mailadres, Instagramnaam en Instagramlink nodig.
Waarvoor gebruiken wij jouw gegevens?
Wanneer jouw foto wordt uitgekozen, vragen we je via Instagram om de originele foto naar ons te
mailen. Wanneer je jouw foto(s), mailt naar stationskiekje@ns.nl, gebruiken wij jouw naam en emailadres alleen om contact met jou te onderhouden n.a.v. de ‘Stationskiekje’-actie. Jouw e-mailadres
is alleen toegankelijk voor degenen binnen NS die zich bezig houden met de ‘Stationskiekje’-actie.
Jouw Instagramnaam en Instagramlink gebruiken we ter bronvermelding bij het beeld, wanneer wij
deze verveelvoudigen op NS.nl en eventueel de hierboven genoemde NS Facebookpagina's en
Instagram.
De grondslag voor de verwerking is: jouw toestemming.
Wij verwerken de bovenstaande gegevens alleen met jouw toestemming. Deze toestemming geef je
op het moment dat je jouw gegevens aan ons verstrekt. Hieronder is opgenomen hoe je jouw
toestemming weer kunt intrekken.
Met wie delen wij gegevens?
NS deelt de gegevens (naam, e-mailadres en Instagramnaam en Instagramlink) met social
mediabureau Johhny Wonder. Zij verwerken deze gegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen
enkel ander doel dan de ‘Stationskiekje’-actie. Met deze partij hebben wij afspraken gemaakt over de
verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld over de beveiliging en het bewaren van gegevens.
Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Wij bewaren jouw naam, e-mailadres, Instagramnaam en Instagramlink in principe voor zolang
noodzakelijk is t.b.v. de ‘Stationskiekje’-actie. Na afloop van de ‘Stationskiekje’-actie zullen we jouw
gegevens verwijderen.
Jouw rechten
Mocht je je toestemming voor het verwerken van jouw gegevens willen intrekken, stuur dan een email naar stationskiekje@ns.nl.
De nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), geeft jou een aantal
rechten om jouw persoonsgegevens ook zelf beter te beschermen en te beheren. Meer informatie
hierover vindt je onder ‘rechten van betrokkenen’ op ns.nl/privacy. Ook kun je hier terecht voor
meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door NS.

