Privacybeleid Optima Media
1. Inleiding
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw
privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website
gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt
u precies hoe wij werken.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Optima Media en op softwareoplossingen die als dienst
geleverd worden aan klanten of partners. U dient zich ervan bewust te zijn dat Optima Media niet
verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze
website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
2. Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele
aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.
Gebruikers worden van wijzigingen via onze service op de hoogte gesteld. Zij kunnen de wijzigingen bekijken
voordat verder wordt gegaan met het gebruik van onze diensten. Indien gebruiker bezwaar heeft kan het
account worden gesloten.
Buddle respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke
informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
3. Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze
diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de
website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie
over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Buddle of die van
een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten
over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit
en internetgebruik.
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw
instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter
mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies
zijn uitgeschakeld in uw browser.
4. Gegevensverzameling
Wij kunnen de volgende gegevens verzamelen, opslaan en gebruiken:
(A) informatie over uw computer en over uw bezoeken aan en gebruik van deze website (met inbegrip van IPadres, geografische locatie, het type browser en versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, duur van het
bezoek, bekeken pagina's en website navigatiepaden;
(B) informatie die u aan ons verstrekt bij het registreren met onze website;
(C) informatie die u verstrekt bij het invullen van uw profiel op onze website. Onder andere, maar niet beperkt
tot,: naam, naw-gegevens, profielfoto's, geslacht, geboortedatum, relatie status, interesses en hobby's,
educatieve informatie en de werkgelegenheid informatie;
(D) informatie die u bij ons achterlaat kan gebruikt worden voor het doel om u te abonneren op onze emailberichten en / of nieuwsbrieven;
(E) informatie die u ons verstrekt bij gebruik van de diensten op onze website, of die wordt gegenereerd in de
loop van het gebruik van deze diensten (met inbegrip van de timing, de frequentie en het patroon van de
service gebruik);
(F) informatie met betrekking tot aankopen (betaald of om niet) of andere transacties die je via onze website in
te voert;
(G) informatie via onze website voor publicatie op het internet;

(H) informatie in of met betrekking tot alle communicatie die u naar ons of stuur via onze website (met
inbegrip van de communicatie-inhoud en metadata in verband met de communicatie; en
(I) alle andere persoonlijke informatie die u ervoor kiest om naar ons te sturen.
5.

Gegevensgebruik

We kunnen met u communiceren via mail, telefoon, post of andere mogelijke communicatiemiddelen. Houd er
rekening mee dat je niet kunt afmelden voor het ontvangen van berichten van ons. Wees er verder van bewust
dat bepaalde berichten die worden verzonden middels onze diensten, de ontvanger uw naam, e-mailadres en
mogelijk andere informatie kan zien.
Verder kunnen gegevens op de volgende wijzen worden gebruikt voor:
(A) het beheren van onze website, producten en diensten;
(B) het personaliseren van onze website voor u;
(C) het bevorderen van uw gebruik op onze website en van onze diensten;
(D) het versturen van e-mail meldingen aan u die u specifiek hebt aangevraagd;
(E) onze e-mail nieuwsbrief;
(F) het sturen van marketing communicatie met betrekking tot ons bedrijf of de activiteiten van zorgvuldig
geselecteerde derden waarvan wij denken dat voor u van belang kan zijn, per post of per email of vergelijkbare
technologie;
(G) het delen van statistische gegevens met derden over onze gebruikers. Het betreft hier geaggregeerde data
en nimmer informatie traceerbaar naar een individuele gebruiker;
(H) het behandelen en beantwoorden van vragen en klachten van of over u met betrekking tot onze website;
(I) het beveiligen van onze website en het voorkomen van fraude; en
(J) de naleving van de bepalingen en voorwaarden voor het gebruik van onze website (met inbegrip van het
toezicht op privé berichten die u via onze website verstuurd).
6. Openbaarmaking van persoonlijke informatie
Wij kunnen uw persoonlijke gegevens aan een van onze medewerkers, ambtenaren, verzekeraars,
professionele adviseurs, agenten, leveranciers of onderaannemers openbaren, voor zover redelijkerwijs
noodzakelijk is voor de in dit beleid genoemde doelen te onthullen.
Wij kunnen uw persoonlijke gegevens aan elk lid van onze groep van bedrijven openbaar maken (dit betekent
dat onze dochterondernemingen, onze holding en al haar dochterondernemingen), voor zover redelijkerwijs
noodzakelijk is voor de in dit beleid genoemde doelen.
Wij kunnen uw persoonlijke informatie openbaar maken:
(A) op uw verzoek en met uw toestemming;
(A) in de mate dat we zijn verplicht dit te doen door de wet;
(B) in verband met een lopende of toekomstige juridische procedures;
(C) om vast te stellen, de uitoefening of de verdediging van onze wettelijke rechten (waaronder het verstrekken
van informatie aan derden in het kader van fraudepreventie en het verminderen van kredietrisico);
(D) aan de koper (of potentiële koper) van een bedrijf of activa die we overwegen te verkopen of te kopen; en
(E) als we redelijkerwijs geloven dat het wettelijk verplicht is;
(F) ter bescherming van de rechten, eigendom of veiligheid van Optima Media, onze klanten, gebruikers en
bezoekers.
7. Behoud van persoonlijke informatie
Dit hoofdstuk omvat onze dataretentie beleid en de procedure die zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat wij
voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het behoud en de verwijdering van persoonlijke
informatie.
Persoonlijke informatie die wij verwerken voor enig doel of de doelen worden niet langer bewaard dan
noodzakelijk is voor dat doel of die doeleinden is.
Persoonsgegevens zullen we meestal verwijderen indien:
(A) Als u vraagt om verwijdering van uw gegevens;

Wel zullen we documenten (zoals elektronische documenten) die persoonlijke gegevens te bewaren wanneer:
(A) we verplicht zijn dit te doen door de wet;
(B) we geloven dat de documenten aan alle lopende of toekomstige juridische procedures van belang kunnen
zijn; en
(C) om vast te stellen, de uitoefening of de verdediging van onze wettelijke rechten (waaronder het verstrekken
van informatie aan derden in het kader van fraudepreventie en het verminderen van kredietrisico).
8. Beveiliging van persoonlijke informatie
Wij zullen redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of
wijziging van uw persoonlijke gegevens te voorkomen. Hier geldt slechts een inspanningsverplichting.
9. Websites van derden
Onze website bevat hyperlinks naar, en de details van, websites van derden.
Wij hebben geen controle over, en zijn niet verantwoordelijk voor de privacy-beleid en de praktijken van
derden.

