
Privacybeleid 
 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden in het kader 
van deelname aan ‘Het Grote Gelijk’, welke software hiervoor wordt gebruikt en een 
samenvatting van uw rechten.  
 
1. Wat betreft de verwerking van de verzamelde gegevens tijdens het project en de 
verwerkingsverantwoordelijke 
 
Als u de leeftijd van 18 jaar hebt bereikt, hebt u de gelegenheid om deel te nemen aan ‘Het 
Grote Gelijk’ op de volgende websites (hierna samen ‘partnerorganisaties’ genoemd): 
 

 Voor het Belgische evenement: De Standaard, Knack, StampMedia en Bruzz  
 Voor het Europese evenement: Zeit Online (Duitsland), arte.tv (Frankrijk en 

Duitsland), Capital (Bulgarije), Delfi (Estland en Letland), De Standaard en Knack 
(België), Der Standard (Oostenrijk), Efimerida ton Syntakton (Griekenland), Financial 
Times (Verenigd Koninkrijk), Gazeta Wyborcza (Polen), Helsingin Sanomat (Finland), 
HuffPost, La Repubblica en SkyTG24 (Italy), Morgenbladet (Norwegen) en Politiken 
(Denemarken) 

 
Mediahuis NV, met maatschappelijke zetel te Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen, ingeschreven 
in het RPR met nummer 0439.849.666, en met volgend e-mailadres privacy@mediahuis.be 
en telefoonnummer 03 210 02 10 treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor de 
verwerking van uw persoonsgegevens indien u deelneemt aan ‘Het Grote Gelijk’ op 
destandaard.be.  
 
Mediahuis heeft een functionaris voor gegevensbescherming (‘DPO’). Deze kan u 
contacteren via: Mediahuis NV, t.a.v. Data Protection Officer, Katwilgweg 2, 2050 
Antwerpen, België en via e-mail privacy@mediahuis.be. 
 
Om aan dit project deel te nemen is het noodzakelijk dat u verschillende ja/nee-vragen over 
uw politieke opvattingen beantwoordt en de volgende persoonsgegevens verstrekt: voor- en 
achternaam, geslacht, leeftijd, postcode, e-mailadres en mobiel telefoonnummer. 
 
Na uw registratie wordt u gevraagd om uw deelname per e-mail te bevestigen. Als u op de 
bevestigingslink in de e-mail klikt, wordt een bevestigingscode verzonden naar het mobiele 
nummer dat u hebt ingevoerd. Die code moet u ingeven in het browservenster dat verschijnt 
nadat u op de link hebt geklikt. Nadat u uw deelname hebt bevestigd, worden uw 
antwoorden vergeleken met die van andere deelnemers. U krijgt dan een gesprekspartner 
(‘match’) toegewezen wiens politieke opvattingen zo tegengesteld mogelijk zijn aan die van 
u. U kunt uw gesprekspartner ontmoeten voor een persoonlijk gesprek, hetzij offline op een 
plek die u zelf kiest, hetzij online (bijvoorbeeld via video-conferencing). Na uw gesprek 
ontvangt u per e-mail een lijst met vragen over uw feedback over ‘Het Grote Gelijk’ en de 
ontmoeting met uw gesprekspartner. U zal ook worden verzocht om een selfie te uploaden 
van uzelf en uw gesprekspartner. 
 



De gegevens waar de partnerorganisaties om vragen zijn vereist om het doel van het 
contract te verwezenlijken en om u in staat te stellen deel te nemen aan het project ‘Het 
Grote Gelijk’. Zonder de antwoorden op de vragen over uw politieke opvattingen kunnen we 
u geen match toewijzen op basis van uw politieke voorkeur. Uw contactgegevens zijn vereist 
om u eerst de bevestigingslink en -code te bezorgen en daarna een match. Uw leeftijd 
hebben we nodig om er zeker van te zijn dat u minstens 18 jaar oud bent. De 
gegevensverwerking is gebaseerd op art. 6 par. 1 lit. b) GDPR. Als onderdeel van het 
registratieproces voor ‘Het Grote Gelijk’ zal de deelnemers ook worden gevraagd om 
toestemming te geven voor de verwerking van hun gegevens. De gegevensverwerking is 
gebaseerd op toestemming op grond van art. 9 par. 2 lit. a) GDPR voor zover het bijzondere 
categorieën van persoonsgegevens betreft (bijvoorbeeld informatie over politieke 
meningen). 
 
Zoals hierna weergegeven in punt 4, kunt u uw toestemming  voor gegevensverwerking 
en/of gegevensoverdracht op elk gewenst moment intrekken.Als u uw toestemming  intrekt, 
kunt u niet langer deelnemen aan ‘Het Grote Gelijk’. 
 
De partnerorganisaties kunnen de verzamelde gegevens alleen bekijken op hun eigen 
websites. Enkel in het geval u met een deelnemer wordt gematched die zich voor het 
evenement heeft geregistreerd op het platform van een andere partnerorganisatie, wordt 
de andere partnerorganisatie op de hoogte gebracht van uw voor- en achternaam, geslacht, 
land, postcode en politieke opvattingen. Uw voor- en achternaam, e-mailadres, land en 
antwoorden op de politieke ja/nee-vragen worden voor contactdoeleinden naar uw 
potentiële match gestuurd. Het openbaar maken van de gegevens voor dit doel is 
noodzakelijk als u wil deelnemen aan het project en is gebaseerd op art. 6 par. 1 lit. b) GDPR 
en, wat de informatie over politieke voorkeuren betreft en uw toestemming in dat verband, 
op art. 9 par. 2 lit. a) GDPR. 
 
De software wordt beheerd door ZEIT ONLINE GmbH (Buceriusstraße, Eingang Speersort 1 
20095 Hamburg, Duitsland), die op haar beurt andere serviceproviders gebruikt voor de 
hosting, e-mail en sms-verzending. 
 
Als u aan ‘Het Grote Gelijk’ deelneemt op de website van een van de andere 
partnerorganisaties dan ZEIT ONLINE GmbH, zullen ZEIT ONLINE GmbH en haar 
serviceproviders optreden namens die andere partnerorganisatie en zullen zij uw gegevens 
uitsluitend volgens haar instructies verwerken. De bijbehorende gegevensverwerking is 
gebaseerd op het rechtmatige belang van de partnerorganisaties die voortvloeit uit de 
doeleinden en in dat opzicht op art. 6 par. 1 lit. f) GDPR. 
 
De bevestigings-sms wordt verstuurd door Twilio, Twilio Ireland Limited, 25-28 North Wall 
Quay, Dublin 1, Ierland. Uw mobiele nummers worden met dit doel naar Twilio 
doorgestuurd. Het is niet uitgesloten dat Twilio de gegevens zelf doorstuurt naar zijn  
moederbedrijf Twilio Inc. in de Verenigde Staten. Twilio Inc. heeft echter het EU-VS 
Privacyschild ondertekend en is er overeenkomstig bij gecertificeerd. Op die manier verbindt 
Twilio zich ertoe zich te houden aan de normen en voorschriften van de Europese wetgeving 
inzake gegevensbescherming. Meer informatie vindt u door naar de volgende link te surfen: 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNLbAAO&status=Active. 



 
2.  Wat betreft de verwerking van de verzamelde gegevens tijdens de ‘feedbackfase’ 
 
Zodra het evenement afgelopen is, zullen de partnerorganisaties uw gegevens in de 
‘feedbackfase’ nog drie maanden bewaren en vervolgens nog eens zes maanden voor het 
geval er vragen mochten komen over uitsluitingen. Na die termijn zullen uw 
persoonsgegevens onmiddellijk verwijderd worden. 
 
Als u ons een foto van uzelf en uw gesprekspartner bezorgt, zullen we hem gebruiken om 
over ‘Het Grote Gelijk’ te berichten. De foto kan zowel op de websites van de 
partnerorganisaties worden gepubliceerd als op hun sociale media-profielen. 
 
Als de foto wordt geüpload naar de sociale mediakanalen van de mediapartners van ‘Het 
Grote Gelijk’, zal hij worden doorgestuurd naar de volgende exploitanten van het 
respectieve sociale netwerk: 
 
- De sociale netwerken Facebook en Instagram worden aangeboden door Facebook Ireland 
Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Het kan niet worden uitgesloten dat 
Facebook de geüploade gegevens afzonderlijk opslaat en verwerkt. We hebben geen 
controle over wat Facebook opslaat en wat het verder met de gegevens doet. U vindt 
informatie van deze externe aanbieder van gegevensbescherming op de volgende Facebook-
website: https://www.facebook.com/about/privacy. 
 
Het kan niet worden uitgesloten dat Facebook de gegevens ook doorstuurt naar het 
moederbedrijf van Facebook Ltd., Facebook Inc. gevestigd in de VS. Facebook Inc. heeft 
echter het EU-VS Privacyschild ondertekend en is overeenkomstig gecertificeerd. Daardoor 
verbindt Facebook Inc. zich ertoe zich te houden aan de normen en voorschriften van de 
Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. Verdere informatie en info over de 
geldigheid van het certificaat vindt u in de volgende link: 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC. 
 
- Het Twitter-netwerk wordt aangeboden door Twitter International Company, One 
Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02, AX07 Ireland. Het kan niet worden 
uitgesloten dat Twitter de geüploade gegevens afzonderlijk opslaat en verwerkt. We hebben 
geen invloed op wat Twitter opslaat en wat het verder met de gegevens doet. U vindt 
informatie van de externe aanbieder van gegevensbescherming op de volgende Twitter-
website: https://twitter.com/de/privacy. 
 
Het kan niet worden uitgesloten dat Twitter uw gegevens ook doorstuurt naar het 
moederbedrijf, Twitter Inc. gevestigd in de VS. Twitter heeft echter het EU-VS Privacyschild 
ondertekend en is overeenkomstig gecertificeerd. Daardoor verbindt Twitter Inc. zich ertoe 
zich te houden aan de normen en voorschriften van de Europese wetgeving inzake 
gegevensbescherming. Verdere informatie en info over de geldigheid van het certificaat 
vindt u in de volgende link: 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active. 
 



De wettelijke basis voor gegevensverwerking is uw toestemming voor publicatie die u samen 
met de upload geeft en bijgevolg Art. 6 Par. 1 lit. a) GDPR.  
  
We bewaren uw gegevens zolang we uw intrekking niet hebben ontvangen. 
 
3. Automatisch verzamelde gegevens (software) 
 
Binnen het kader van de software die de partnerorganisaties gebruiken om deelname aan 
‘Het Grote Gelijk’ mogelijk te maken, wordt een beroep gedaan op de diensten van 
verschillende aanbieders. Het gebruik van deze diensten leidt automatisch tot het 
verzamelen van gegevens over dat gebruik. Dit wordt hierna beschreven: 
 
a.) 
De dienst reCAPTCHA van Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 
94043, VS (hierna ‘Google’ genoemd) wordt gebruikt. De reCAPTCHA-service waakt erover 
dat het formulier wordt ingevuld door een natuurlijk persoon en wordt gebruikt om misbruik 
te voorkomen. De bijbehorende gegevensverwerking gebeurt in het gerechtvaardigde 
belang van de partnerorganisaties en is dus gebaseerd op art. 6 Par. 1 lit. f) GDPR. 
 
De reCAPTCHA-service maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die op uw 
eindapparaat zijn opgeslagen. Ze laten Google toe na te gaan of de invoer door een 
natuurlijke persoon wordt gedaan of dat hij door een geautomatiseerd proces wordt 
misbruikt. reCAPTCHA houdt ook uw onverkort IP-adres bij. Deze informatie en de 
informatie die door de cookies wordt gegenereerd, wordt gewoonlijk naar een server van 
Google in de VS gestuurd en daar vervolgens opgeslagen. Het IP-adres dat tijdens het 
gebruik wordt verzonden wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. 
Daarnaast heeft Google zich ertoe verbonden de normen en voorschriften van de Europese 
wet op de gegevensbescherming na te leven (GDPR). Google heeft het EU-VS Privacyschild 
ondertekend is overeenkomstig gecertificeerd. U kunt op elk gewenst moment het 
certificaat bekijken en de geldigheid ervan controleren door op de volgende link te klikken: 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI. 
 
U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te 
selecteren. Houd er echter rekening mee dat u in dat geval mogelijks niet de volledige 
functionaliteit van deze website kunt ervaren. We willen u er ook op wijzen dat u bijkomend 
misschien niet alle functies van de software kunt gebruiken. Als u wilt voorkomen dat de 
door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruikersgedrag (inclusief uw IP-adres) en 
de verwerking van deze gegevens door Google worden gedownload, kunt u een plug-in voor 
de webbrowser downloaden en installeren. Hij is beschikbaar is op de volgende pagina : 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. 
 
Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, over opties voor instellen en 
weigeren en over gegevensbescherming vindt u op de volgende websites van Google: 
 
Gebruikersvoorwaarden: https://www.google.com/analytics/terms/de.html 
Overzicht van gegevensbescherming: https://marketingplatform.google.com/about/ 
Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de 



Gebruik van gegevens door Google tijdens het gebruik van websites of apps van onze 
partners: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=de 
Gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden: 
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de 
Instellingen voor gepersonaliseerde advertenties door Google: 
https://adssettings.google.de/anonymous?sig=ACi0TCiKxRt-
IbBUb96yjjQJXhEPs00DGuIWQXDxVuG3MjbAMFPvnDKP3lKKaOamaR7zwi40SSPR9EwONtLm
od-xEoZtuGPEgoUOcCCuLryEkdGkleGZA2o&hl=de 
 
 
b.) 
Als onderdeel van de software gebruiken we de HERE-kaartservice, HERE Global B.V c / o 
Privacy, Kennedyplein 222 -226, 5611 ZT Eindhoven, Nederland. Deze dienst wordt gebruikt 
om een postcode om te zetten in geocoördinaten. Dit heeft als doel u een gesprekspartner 
toe te wijzen die bij u in de buurt woont. De bijbehorende gegevensoverdracht of -
verwerking is daarom noodzakelijk voor de uitvoering van het contract en is gebaseerd op 
art. 6 Par. 1 lit. b) GDPR. 
 
4. Uw rechten 
 
U hebt het recht om op elk gewenst moment informatie te verkrijgen over welke 
persoonsgegevens over u zijn opgeslagen. U hebt ook het recht uw persoonsgegevens over 
te dragen, te corrigeren of te verwijderen en om de verwerking van uw gegevens te 
beperken. U kunt ook op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw 
gegevens. Hieronder vindt u meer details: 
 
a.) Recht op inzage 
 
Onder de voorwaarden van art. 15 GDPR hebt u het recht om bevestiging te eisen van de 
partnerorganisaties of zij persoonsgegevens over u zullen verwerken. Als dit het geval is, 
hebt u ook het recht om over deze persoonsgegevens informatie te verkrijgen alsook over 
het doel van de verwerking, de categorie van persoonsgegevens die worden verwerkt, de 
ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen 
worden bekendgemaakt, de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens, het 
bestaan van een recht om gegevens over uzelf te corrigeren of te verwijderen of om de 
verwerking te beperken of daartegen bezwaar te maken, het bestaan van een recht op 
beroep bij een toezichthoudende autoriteit en, als de persoonsgegevens niet van u zijn 
verkregen, het recht op alle beschikbare informatie over de oorsprong ervan. 
 
b.) Recht op verbetering 
 
Volgens art. 16 GDPR, hebt u ook het recht om te verzoeken om onmiddellijke correctie of 
aanvulling van onjuiste persoonsgegevens over u. 
 
c.) Recht op wissing 
 



Overeenkomstig de voorwaarden vermeld in art. 17 GDPR hebt u het recht om de wissing te 
vragen van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij de verwerking noodzakelijk is 
voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, om een 
wettelijke verplichting te vervullen, om redenen van openbaar belang of om wettelijke 
aanspraken te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. 
 
d.) Recht op beperking 
 
Overeenkomstig de voorwaarden van art. 18 GDPR hebt u het recht om te verzoeken om de 
beperking van de verwerking van uw gegevens. 
 
e.) Recht op gegevensoverdraagbaarheid 
 
Volgens art. 20 GDPR hebt u het recht om de persoonsgegevens over u te ontvangen in een 
gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, evenals het recht, op voorwaarde dat 
aan de vereisten van art. 20 GDPR voldaan is, om deze over te dragen aan een andere 
verwerkingsverantwoordelijke. In dit verband hebt u het recht om uw persoonsgegevens 
rechtstreeks door te geven aan de andere verwerkingsverantwoordelijke. 
 
f.) Recht op bezwaar 
 
Op grond van art. 21 GDPR, als uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van 
gerechtvaardigde belangen overeenkomstig art. 6 par. 1 zin 1 lit. f GDPR, hebt u het recht 
om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als daar redenen 
voor zijn die voortkomen uit uw specifieke situatie. 
 
g.) Recht op intrekken toestemming 
 
Uw hebt het recht steeds uw toestemming in te trekken wanneer de verwerking van uw 
persoonsgegevens plaatsvindt op basis van uw toestemming. 
 
 
h.) Recht tot indiening van een klacht 
 
Als u meent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wetgeving inzake 
gegevensbescherming of als u meent dat uw rechten op gegevensbescherming op een 
andere manier zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde 
toezichthoudende autoriteit: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 
Brussel, België, commission@privacycommission.be, www.privacycommission.be, tel: +32 2 
427 48 00. 
 
U kan al uw rechten uitoefenen bij Mediahuis NV door de functionaris voor 
gegevensbescherming te contacteren op bovengenoemd (e-mail)adres. 


