PRIVACY POLICY VAN L1NDA

Algemeen
Wanneer u gebruik maakt van de diensten van L1NDA, worden de door u verstrekte en
gebruikte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt. De verantwoordelijke voor de
gegevensverwerking bent u en L1NDA B.V. is de verwerker. L1NDA behandelt alle
persoonsgegevens met vertrouwelijkheid en houdt zich aan de Wet Bescherming
Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens en gegevensverwerking
Om u een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, heeft L1NDA enkele gegevens van u
nodig. Als u gebruik maakt van de diensten van L1NDA, worden uw naam, (e-mail)adres,
telefoonnummer en eventuele interesses opgeslagen. Die gegevens geeft L1NDA in sommige
gevallen gecontroleerd door aan derden, maar gebruikt L1NDA uitsluitend voor diensten
waarom u specifiek heeft gevraagd, dus wanneer uw de verloning vanuit L1NDA in gang zet of
wanneer u uw gegevens aanpast.

Verkeersgegevens
Bij verkeersgegevens kunt u denken aan het registreren van een IP-adres, het installeren van
een cookie en het registreren van het klikgedrag en het analyseren van uw navigatie op de
website van L1NDA.

Met de verkeersgegevens analyseert L1NDA het gebruik van haar diensten. L1NDA bekijkt hoe
de navigatie en welke functies worden gebruikt zodat L1NDA de functionaliteit en inhoud van
haar diensten kan verbeteren.

Doeleinden gegevensverwerking
De verstrekte persoonsgegevens kunnen door L1NDA worden verwerkt voor de volgende
doeleinden:


Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, om de dienst L1NDA te
kunnen leveren;



Om te factureren;



Om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van L1NDA;



Om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet
elektronische) boodschap te sturen;



Om te voldoen aan de op L1NDA van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Gegevensverstrekking aan derden
De persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan andere
partijen dan L1NDA, behoudens het navolgende. Uw gegevens kunnen zonder uw uitdrukkelijke
toestemming worden verstrekt aan partijen, die door L1NDA worden ingeschakeld bij de
uitvoering van haar dienstverlening. In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts
gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Daarnaast is het mogelijk dat L1NDA op
grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken.
L1NDA zal in een dergelijk geval uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat zij hiertoe
op grond van een wettelijke verplichting gehouden is.

Beveiliging gegevens
L1NDA respecteert de privacy van haar klanten en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens
vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle
persoonsgegevens zijn derhalve beveiligd opgeslagen in de database van L1NDA. Deze database
is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van L1NDA, voor zover dat uit hoofde van hun
functie noodzakelijk is. L1NDA spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te
beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en
maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij
onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Geheimhouding
De personen die handelen onder het gezag van L1NDA, alsmede de verantwoordelijke zelf en
zij die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de
persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet- of
regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Inzage en correctie gegevens en recht van verzet
Als gebruiker van L1NDA heeft u het recht de uw betreffende persoonsgegevens te verbeteren,
aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. U wordt dit verzocht schriftelijk of per email
kenbaar te maken. U kunt dit verzoek doen als de gegevens feitelijk onjuist zijn, voor de
doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel in strijd met de
wet worden verwerkt. U kunt zich in een dergelijk geval wenden tot info@l1nda.nl.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
L1NDA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere,
incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of
L1NDA op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit,
maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan
apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van de website of
de dienst van L1NDA, (ii) informatie die op of via de website van L1NDA wordt aangeboden,
(iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan L1NDA of u
wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van de dienst of website van
L1NDA, (v) misbruik van de website van L1NDA, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden
of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii)
aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. De uitsluiting van
aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders, medewerkers van L1NDA en de aan
L1NDA gelieerde rechtspersonen.

Toepasselijk recht
Op deze Privacy Policy is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of
in verband met deze Privacy Policy zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter in Nederland.

Wijziging van deze Privacy Policy
L1NDA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. Elke
aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacy Policy
geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacy Policy op de
hoogte bent.

