AANVULLENDE BEPALINGEN TEN AANZIEN
VAN ADVERTENTIES IN DIGITALE UITGAVEN
1.1 Het is de adverteerder niet toegestaan om de advertentieruimte te gebruiken in strijd met het
bepaalde in de overeenkomst, de Algemene Voorwaarden van RTL Nederland B.V., de relevante
en toepasselijke regelgeving (waaronder maar niet beperkt tot de Telecommunicatiewet en de
Wet Bescherming Persoonsgegevens) en de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer
betaamt.
1.2 Het is de adverteerder niet toegestaan om de advertenties en/of de advertentieruimte waarover zij
de beschikking krijgt op grond van deze overeenkomst door te verkopen aan derden.
1.3 Het plaatsen en/of toevoegen door adverteerder aan de advertenties van pixels, cookies,
applicaties, plugins, en/of andere technologieën die worden gebruikt om gegevens op te slaan op
de randapparatuur van de gebruiker van de websites van RTL is uitsluitend toegestaan indien
daarvoor rechtsgeldig toestemming is verkregen. RTL zal adverteerder informeren over de
reikwijdte van de toestemming die zij van de gebruikers van haar websites heeft verkregen.
Adverteerder garandeert dat zij geen pixels, cookies, applicaties, plugins, en/of andere
technologieën zal gebruiken die niet binnen de reikwijdte van de door RTL verkregen toestemming
vallen. De adverteerder is aansprakelijk voor alle schade - inclusief boetes- die ontstaat bij RTL in
geval van niet nakoming van deze garantie, en vrijwaart RTL voor alle aanspraken van derden in
dit verband.
1.4 Indien een adverteerder een cookie, pixel of andere technologie toevoegt aan een advertentie die
RTL op een website publiceert dient adverteerder zich te houden aan de van toepassing zijnde
wet- en regelgeving (inclusief de regelgeving op het gebied van bescherming van
persoonsgegevens en cookies) alsmede aan de eventueel nader door RTL daaraan gestelde
regels. De adverteerder is aansprakelijk voor alle schade -inclusief boetes die ontstaat bij RTL in
geval van niet nakoming van deze verplichting, en vrijwaart RTL voor alle aanspraken van derden
in dit verband.
1.5 De Adverteerder is verplicht om aan RTL, indien RTL hier om vraagt, een nauwkeurige
omschrijving ter beschikking te stellen van alle pixels, cookies, applicaties, plugins, en/of andere
technologieën die worden gebruikt om gegevens op te slaan op de randapparatuur van de
gebruiker van de websites die door adverteerder worden toegevoegd en/of geplaatst. De
omschrijving zal in ieder geval omvatten het doel van de toevoegde technologie, de gegevens die
worden verzameld, ingezien of gemeten, de bewaartermijn, en de gebruikte technologie.
1.6 Het is de adverteerder voorts niet toegestaan om de advertenties te gebruiken voor: - het
verzenden van grote hoeveelheden e-mailberichten (waaronder spam) naar derden, al dan niet
met een commercieel oogmerk; en/ of - het verzenden van e-mailberichten of het uploaden van
bestanden die virussen of vergelijkbare softwareprogramma's bevatten die de werking van de
door RTL aangeboden websites, het internet of de computers en/of software van derden kunnen
schaden.
1.7 Persoonsgegevens die als onderdeel van de overeenkomst worden verzameld, verkregen of
anderszins worden verwerkt zijn en blijven te allen tijde eigendom van RTL, tenzij partijen
afwijkende schriftelijke afspraken maken over het gebruik, de verwerking of andere activiteit
terzake deze persoonsgegevens.
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1.8 RTL zal de advertenties plaatsen en de gegevens van de adverteerder verwerken in
overeenstemming met het privacy- en cookiebeleid van RTL. Adverteerder verklaart bekend te zijn
met de inhoud van dit beleid en geeft hierbij toestemming aan RTL voor het verwerken van de
persoonsgegevens van de adverteerder.
1.9 RTL streeft er naar dat de websites waarop online advertenties worden aangeboden beschikbaar
zijn voor bezoekers. RTL garandeert niet dat de websites te allen tijde ononderbroken of volledig
beschikbaar zijn, en behoudt zich het recht voor om een website onaangekondigd te blokkeren of
buiten gebruik te stellen voor onderhoud, aanpassing of verbetering, danwel een website aan te
passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen. RTL is niet aansprakelijk voor
schade die als gevolg hiervan ontstaat.
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