PIXELHERSTEL PRIVACYBELEID
Laatst bijgewerkt: Juni 2020.__________________
ALGEMEEN
PIXELHERSTEL ("Bedrijf" of "wij" of "ons" of "onze") respecteert de privacy van zijn gebruikers
("Gebruiker" of "u") die onze website(s) gebruiken die zich op www.pixelherstel.nl bevinden. de
inclusief andere media formulieren, mediakanalen, mobiele website of mobiele applicatie
gerelateerd of daarmee verbonden (gezamenlijk de "Website"). Het volgende privacybeleid van
PIXELHERSTEL ("Privacybeleid") is bedoeld om u, als gebruiker van de PIXELHERSTEL Website, te
informeren over de soorten informatie die PIXELHERSTEL over u kan verzamelen of van u kan
verzamelen in verband met uw gebruik van de PIXELHERSTEL Website. Het is ook bedoeld om de
voorwaarden uit te leggen waaronder PIXELHERSTEL die informatie gebruikt en openbaar maakt,
en uw rechten met betrekking tot die informatie. Wijzigingen in dit privacybeleid worden aan het
einde van dit document besproken, elke keer dat u de PIXELHERSTEL-website gebruikt.
De huidige versie van dit privacybeleid is echter van toepassing. Daarom moet u elke keer dat u
de PIXELHERSTEL-website gebruikt de datum van dit privacybeleid (die aan het begin van dit
document verschijnt) controleren en eventuele wijzigingen bekijken sinds de laatste keer dat u de
PIXELHERSTEL-website hebt gebruikt.
De PIXELHERSTEL-website is onderworpen aan de toepasselijke nationale en federale wetgeving
van gebruikers. Als u onze website bezoekt vanuit andere rechtsgebieden, moet u er rekening mee
houden dat u uw persoonlijke gegevens aan ons overdraagt en onze website gebruikt; u stemt in
met die overdracht en het gebruik van uw persoonlijke informatie in overeenstemming met dit
privacybeleid. U stemt er ook mee in de toepasselijke wetten van de toepasselijke staten en federale
wetgeving na te leven met betrekking tot uw gebruik van de PIXELHERSTEL-website en uw
overeenkomsten met ons.
Personen die toegang hebben tot onze website vanuit een rechtsgebied met wetten of voorschriften
met betrekking tot het gebruik van internet, inclusief het verzamelen, gebruiken en openbaar
maken van persoonsgegevens, mogen de PIXELHERSTEL-website alleen gebruiken op een manier
die wettelijk is toegestaan in hun rechtsgebied. Als uw gebruik van de PIXELHERSTEL-website in
uw rechtsgebied onwettig zou zijn, mag u onze website niet gebruiken.
DOOR DE WEBSITE PIXELHERSTEL TE GEBRUIKEN OF TOEGANG TE KRIJGEN, GAAT U
AKKOORD MET DE PRAKTIJKEN DIE IN DIT PRIVACYBELEID WORDEN BESCHREVEN.
HET VERZAMELEN, GEBRUIKEN EN BEKENDMAKEN VAN NIET PERSOONLIJK
IDENTIFICERENDE INFORMATIE.
OVERZICHT
Dit is de privacyverklaring van PIXELHERSTEL van www.shiningskin.de. In dit document verwijst
"wij", "onze" of "ons" naar PIXELHERSTEL. Uw privacy is belangrijk voor ons. PIXELHERSTEL doet

er alles aan om de privacy van zijn gebruikers en de informatie die u deelt in verband met uw
gebruik van de PIXELHERSTEL-services te beschermen. Dit privacybeleid beschrijft hoe we
persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt delen en overdragen (inclusief hoe we uw
persoonlijke gegevens verzamelen, verwerken en beheren) en informeert u over uw rechten met
betrekking tot de privacypraktijken in verband met het gebruik en de openbaarmaking van
persoonlijke gegevens via de site en onze diensten. Deze privacyverklaring onthult welke
informatie we verzamelen en hoe we deze gebruiken. PIXELHERSTEL doet er alles aan om de
privacy van onze gebruikers te beschermen en zet zich ook in om uw privégegevens te beschermen.
Net als bij andere commerciële websites, maakt onze website gebruik van een
standaardtechnologie genaamd ‘cookies’ (zie de uitleg hieronder en onze pagina over het
cookiebeleid voor meer informatie) en serverlogboeken om informatie te verzamelen over hoe
onze site wordt gebruikt. Informatie die is verzameld via cookies en serverlogboeken kan de datum
en tijd van bezoeken bevatten, de bekeken pagina's, de tijd die op onze site is doorgebracht en de
websites die net voor en net na de onze zijn bezocht, evenals uw IP-adres.
INVOERING
Dit is een kennisgeving om u te informeren over het PIXELHERSTEL-beleid over alle informatie die
we over u vastleggen. Het beschrijft de voorwaarden waaronder we alle informatie kunnen
verwerken die we van u verzamelen of die u aan ons verstrekt. Het omvat informatie die u zou
kunnen identificeren ("persoonlijke informatie") en informatie die dat niet kon. In het kader van
de wet en deze kennisgeving betekent "proces" het verzamelen, opslaan, overdragen, gebruiken of
anderszins handelen naar informatie.
1. Het spijt ons dat als er een of meer punten hieronder zijn waarmee u niet tevreden bent,
uw enige mogelijkheid is om onze website onmiddellijk te verlaten.
2. XXXX neemt de bescherming van uw privacy en vertrouwelijkheid serieus. We begrijpen
dat alle bezoekers van onze website het recht hebben te weten dat hun persoonlijke
gegevens niet zullen worden gebruikt voor onbedoelde doeleinden en niet per ongeluk in
handen van een derde partij zullen vallen.
3. PIXELHERSTEL verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van alle informatie die u ons
verstrekt te bewaren en we hopen dat u dit beantwoordt.
4. Ons beleid voldoet aan alle toepasselijke federale wetten, inclusief die vereist door de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie.
5. De wet vereist dat wij u informeren over uw rechten en onze verplichtingen jegens u met
betrekking tot de verwerking en controle van uw persoonsgegevens.
6. Behalve zoals hieronder uiteengezet, delen, verkopen of onthullen we geen informatie die
via onze website is verzameld aan derden.

INFORMATIE VAN GEBRUIKERS
Als u een gebruiker bent, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan dit privacybeleid op onze
website die voldoet aan de wetten die van toepassing zijn op deze site. U gaat er ook mee akkoord
dat u uw toestemming hebt gegeven voor het gebruik en de toegang tot uw persoonlijke gegevens
door PIXELHERSTEL. U stemt ermee in om PIXELHERSTEL bevestigend en uitdrukkelijk
toestemming te geven met betrekking tot uw gegevens voor het gebruik en de toegang tot
gevoelige persoonlijke informatie.
WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE VAN GEBRUIKERS EN WAAROM?
1. We verzamelen uw naam, e-mailadres en adres.
2. We hebben deze informatie nodig om u onze services te kunnen bieden.
3. We verzamelen gegevens over de PIXELHERSTEL-gehoste webpagina's die u bezoekt. We
verzamelen ook gegevens over hoe en wanneer u onze website bezoekt, inclusief
informatie over het apparaat en de browser die u gebruikt, uw netwerkverbinding en uw
IP-adres.
4. We hebben deze informatie nodig om problemen op te lossen, u toegang te geven tot onze
Services en deze te verbeteren.
5. We gebruiken persoonlijke informatie over u om u onze services te bieden en om toegang
te krijgen tot onze services.
6. We zullen persoonlijke informatie ook gebruiken in andere gevallen waarin u ons uw
uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.
WELKE AANVULLENDE INFORMATIE VERZAMELEN WE EN HOE WE DEZE GEBRUIKEN
We kunnen ook informatie verzamelen voor statistieken over uw gebruik van de site of onze
services (inclusief IP, apparaat, geografische en andere specifieke informatie over u), evenals andere
technische gegevens zoals cookies, pixeltags en andere vergelijkbare technologie.
Plaats alstublieft geen informatie die u niet openbaar wilt maken of niet wilt delen op de
PIXELHERSTEL-site, diensten of anderszins.
We gebruiken deze informatie om onze Services te leveren en te verbeteren en om al uw vragen
te beantwoorden.
Hier zijn enkele voorbeelden van hoe we uw gegevens gebruiken
We hebben deze informatie nodig om problemen op te lossen, u toegang te geven tot en onze
Services te verbeteren.
We gebruiken deze informatie om u onze Services te bieden en zodat u websitesjablonen kunt
kopen of verkopen.
1. Om de Service te leveren, ontwikkelen en verbeteren
2. Om te reageren op feedback, verzoeken en de beveiliging van de Service te bewaken

3. Om gebruikers te voorzien van promotionele communicatie, materialen en andere
informatie van derden
4. Om onze voorwaarden of rechten af te dwingen onder een overeenkomst tussen u en
PIXELHERSTEL
5. Om enige andere actie uit te voeren die PIXELHERSTEL nodig acht bij de levering van de
Service, interacties met U of een andere derde partij
6. We hebben deze informatie nodig om u onze services te kunnen bieden.
7. We verzamelen gegevens over de PIXELHERSTEL-gehoste webpagina's die u bezoekt. We
verzamelen ook gegevens over hoe en wanneer u onze site bezoekt, inclusief informatie
over het apparaat en de browser die u gebruikt, uw netwerkverbinding en uw IP-adres.
8. We zullen persoonlijke informatie ook gebruiken in andere gevallen waarin u ons uw
uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.
PIXELHERSTEL kan ook anonieme gegevens over u verzamelen en creëren, die geen persoonlijke
informatie over u identificeert en naar eigen goeddunken kan worden bekendgemaakt.
WANNEER VERZAMELEN WE INFORMATIE?
We verzamelen persoonlijke informatie van u wanneer u onze website bezoekt. We hebben deze
informatie nodig om gebruikers onze Services te bieden, inclusief ondersteuning en verwerking van
onze services.
IP-ADRESSEN GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN ONDER EU-GDPR-VERORDENING
IP-adressen worden door uw computer gebruikt elke keer dat u verbinding maakt met internet.
Uw IP-adres is een nummer dat door computers in het netwerk wordt gebruikt om uw computer
te identificeren. IP-adressen worden automatisch door onze webserver verzameld als onderdeel
van demografische en profielgegevens die bekend staan als "verkeersgegevens", zodat gegevens
(zoals de webpagina's die u aanvraagt) naar u kunnen worden verzonden.
WIJ VERKOPEN, VERHUREN OF VERLENEN ZIJN GEBRUIKERSLIJSTEN AAN DERDEN
PIXELHERSTEL kan van tijd tot tijd namens externe zakenpartners contact met u opnemen over
een bepaald aanbod dat voor u interessant kan zijn. In die gevallen wordt uw unieke persoonlijk
identificeerbare informatie overgedragen aan de derde partij. PIXELHERSTEL kan gegevens delen
met vertrouwde partners om statistische analyses uit te voeren, u e-mail of post te sturen of
gebruikersondersteuning te bieden. Het is verboden voor derden om uw persoonlijke gegevens te
gebruiken, behalve om deze diensten te leveren aan PIXELHERSTEL, en ze zijn verplicht tot
geheimhouding van uw gegevens.

WANNEER WIJ UW INFORMATIE OPENBAAR MAKEN ONDER DE EU-GDPR VERORDENING
PIXELHERSTEL zal uw persoonlijke informatie zonder kennisgeving alleen bekendmaken als dit
wettelijk verplicht is of te goeder trouw meent dat een dergelijke actie nodig is om:
a) Voldoen aan de wetten van de wet of voldoen aan de juridische procedure die wordt
aangeboden op PIXELHERSTEL of de site;
b) om de rechten of eigendom van PIXELHERSTEL te beschermen en verdedigen; en,
c) Onder urgente omstandigheden handelen om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van
PIXELHERSTEL of het publiek te beschermen.
CAN-SPAM HANDELT ONDER GDPR-VERORDENING
In overeenstemming met de GDPR CAN-SPAM-wet, zal alle e-mail die door onze organisatie wordt
verzonden duidelijk vermelden van wie de e-mail afkomstig is en duidelijke informatie bevatten
over hoe u contact kunt opnemen met de afzender. Bovendien zullen alle e-mailberichten ook
beknopte informatie bevatten over hoe u uzelf van onze mailinglijst kunt verwijderen, zodat u
geen verdere e-mailcommunicatie van ons ontvangt.
INFORMATIE DIE WIJ VERWERKEN OMDAT WE MET U EEN CONTRACTUELE VERPLICHTING
HEBBEN
Wanneer u de PIXELHERSTEL-website bezoekt, materiaal van ons bekijkt en downloadt of
anderszins akkoord gaat met onze voorwaarden, wordt er een contract gesloten tussen u en ons.
Informatie wordt verzameld in de door PIXELHERSTEL gehoste kassa wanneer een gebruiker onze
site bezoekt, of wanneer onze gebruikers verschillende soorten informatie en gegevens indienen
bij de Service via de PIXELHERSTEL-beheerconsole of via de PIXELHERSTEL API.
Om onze verplichtingen onder dat contract na te komen, moeten we de informatie die u ons geeft
verwerken. Sommige van deze informatie kan persoonlijke informatie zijn.
We kunnen het gebruiken om:
i.
ii.
iii.

verifieer uw identiteit voor veiligheidsdoeleinden
om u onze diensten te bieden
u suggesties en advies geven over relevante diensten en hoe u het meeste kunt halen uit het
gebruik van onze website
PIXELHERSTEL verwerkt deze informatie op basis van het feit dat er een contract tussen ons bestaat
of dat u ons hebt verzocht de informatie te gebruiken voordat we een wettelijk contract aangaan.
Bovendien kunnen we deze informatie op een algemene manier samenvoegen en gebruiken om
klasse-informatie te verstrekken, bijvoorbeeld om onze prestaties met betrekking tot een bepaalde
service die we leveren te controleren. Als we het voor dit doel gebruiken, bent u als individu niet
persoonlijk identificeerbaar.

GEBRUIKERS VAN DE PIXELHERSTEL WEBSITE ALGEMEEN
'Niet-persoonlijk identificeerbare informatie' is informatie die, zonder de hulp van aanvullende
informatie, niet direct kan worden geassocieerd met een specifieke persoon. 'Persoonlijk
identificerende informatie' is daarentegen informatie zoals een naam of e-mailadres die, zonder
meer, rechtstreeks aan een specifieke persoon kan worden gekoppeld. Zoals de meeste websiteexploitanten verzamelt PIXELHERSTEL van gebruikers van de PIXELHERSTEL-website nietpersoonlijk identificeerbare informatie van het soort dat webbrowsers, afhankelijk van hun
instellingen, mogelijk beschikbaar stellen. Die informatie omvat het IP-adres (Internet Protocol) van
de gebruiker, het besturingssysteem, het browsertype en de locaties van de websites die de
gebruiker bekijkt vlak voordat hij aankomt, tijdens het navigeren en onmiddellijk na het verlaten
van de website. Hoewel dergelijke informatie geen persoonlijk identificeerbare informatie is, kan
PIXELHERSTEL mogelijk vanaf een IP-adres de internetprovider van een gebruiker en de
geografische locatie van het verbindingspunt van de bezoeker bepalen, evenals andere statistische
gebruiksgegevens. PIXELHERSTEL analyseert niet-persoonlijk identificeerbare informatie die is
verzameld van gebruikers van de website om PIXELHERSTEL te helpen beter te begrijpen hoe de
website wordt gebruikt. Door patronen en trends in gebruik te identificeren, kan PIXELHERSTEL
de website beter ontwerpen om de ervaringen van gebruikers te verbeteren, zowel qua inhoud als
gebruiksgemak. Van tijd tot tijd kan PIXELHERSTEL ook de niet-persoonlijk identificeerbare
informatie die is verzameld van websitegebruikers in zijn geheel vrijgeven, bijvoorbeeld door een
rapport te publiceren over trends in het gebruik van de PIXELHERSTEL-website.
FACEBOOK LIKE-KNOP / PIXEL
We gebruiken de "Facebook Like Button" op onze website die verantwoordelijk is voor het
verwerken van de persoonsgegevens van personen in de EU.
Facebook is toegetreden tot de EU / US Privacy Shield-overeenkomst en verbindt zich daarmee tot
naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming en heeft daarmee voldaan aan de
EU-vereisten voor het legitimeren van de overdracht van persoonsgegevens.
Het gebruik van deze technologie stelt Facebook in staat om bezoekers aan onze website toe te
wijzen aan specifieke groepen (bijvoorbeeld bezoekers van onze website volgens de
interessegebieden die we naar Facebook hebben gestuurd - de "aangepaste doelgroepen") voor de
weergave van specifieke advertenties en om dus deze groepen kunnen herkennen. Dit zorgt ervoor
dat deze gebruikers alleen advertenties te zien krijgen die aansluiten bij hun interesses en dat
ongemakken veroorzaakt door ongepaste reclame worden vermeden. Door de Facebook-pixel te
gebruiken, kunnen we ook de effectiviteit van onze Facebook-advertenties voor statistische
doeleinden volgen en nagaan of en hoe een gebruiker onze diensten heeft gebruikt nadat hij op
een advertentie heeft geklikt.
WEB COOKIES

Een 'Webcookie' is een reeks informatie die u een unieke identificatie geeft die een website opslaat
op de computer van een gebruiker en die de browser van de gebruiker levert aan de
PIXELHERSTEL-website telkens wanneer de gebruiker de PIXELHERSTEL-website gebruikt. We
gebruiken cookies op onze website om bij te houden welke diensten u hebt gebruikt, om informatie
over uw toegang vast te leggen, om uw gebruikersvoorkeuren vast te leggen en om de
downloadprocedure te vergemakkelijken. PIXELHERSTEL gebruikt ook webcookies om de pagina's
bij te houden die gebruikers bezoeken tijdens elke websitesessie, zowel om PIXELHERSTEL te
helpen de gebruikerservaring te verbeteren als om PIXELHERSTEL te helpen begrijpen hoe de
website wordt gebruikt. Net als bij andere niet-persoonlijk identificeerbare informatie die is
verzameld van gebruikers van de website, analyseert en onthult PIXELHERSTEL in geaggregeerde
vorm informatie die is verzameld met behulp van webcookies, om het bedrijf, zijn partners en
anderen te helpen beter te begrijpen hoe de website wordt gebruikt. PIXELHERSTEL-GEBRUIKERS
DIE GEEN WEB-COOKIES OP HUN COMPUTERS WILLEN HEBBEN, MOETEN HUN BROWSERS
INSTELLEN WEB-COOKIES TE WEIGEREN VOOR TOEGANG TOT DE PIXELHERSTEL-WEBSITE,
MET HET BEGRIP DAT BEPAALDE FUNCTIES VAN DE WEBSITE NIET GOED FUNCTIONEREN.
WEBSITEGEBRUIKERS DIE WEB-COOKIES WEIGEREN, ZIJN ALLE VERANTWOORDELIJKHEID
VOOR ENIG RESULTAAT VAN VERLIES VAN FUNCTIONALITEIT.
WEB BEACONS
Een "Web Beacon" is een object dat is ingesloten in een webpagina of e-mail die gewoonlijk
onzichtbaar is voor de gebruiker en waarmee websitebeheerders kunnen controleren of een
gebruiker een bepaalde webpagina of een e-mail heeft bekeken. PIXELHERSTEL kan webbakens op
de website en in e-mails gebruiken om gebruikers te tellen die bepaalde pagina's hebben bezocht,
e-mails hebben bekeken en om co-branded services te leveren. Webbakens worden niet gebruikt
om toegang te krijgen tot de persoonlijk identificeerbare informatie van gebruikers. Ze zijn een
techniek die PIXELHERSTEL kan gebruiken om geaggregeerde statistieken over het gebruik van de
website op te stellen. Web Beacons verzamelen slechts een beperkte set informatie, waaronder een
Web Cookie-nummer, tijd en datum van een pagina of e-mailweergave en een beschrijving van de
pagina of e-mail waarop de Web Beacon zich bevindt. U mag Web Beacons niet weigeren.
Ze kunnen echter ineffectief worden gemaakt door alle webcookies te weigeren of door uw
browserinstelling te wijzigen om u op de hoogte te stellen telkens wanneer een webcookie wordt
aangeboden, zodat u webcookies op individuele basis kunt accepteren of weigeren.
ANALYTICA
We kunnen samenwerken met geselecteerde derde partijen om trackingtechnologie op de
PIXELHERSTEL-website toe te staan, waardoor ze gegevens kunnen verzamelen over hoe u in de
loop van de tijd met de PIXELHERSTEL-website en onze diensten omgaat. Deze informatie kan
onder meer worden gebruikt om gegevens te analyseren en bij te houden, de populariteit van
bepaalde inhoud te bepalen en online activiteiten beter te begrijpen.

SOCIALE MEDIA
We kunnen u de mogelijkheid bieden om de PIXELHERSTEL-website te verbinden met uw account
op sommige sociale netwerksites om toegang te krijgen tot de website, informatie te uploaden en
downloaden of om bepaalde functies op de website mogelijk te maken. Wanneer u inlogt met uw
inloggegevens voor sociale netwerken, kunnen we de persoonlijk identificeerbare informatie
verzamelen die u openbaar beschikbaar hebt gemaakt op de sociale netwerksite, zoals uw naam,
profielfoto, omslagfoto, gebruikersnaam, geslacht, vriendennetwerk, leeftijdscategorie,
landinstelling , vriendenlijst en alle andere informatie die u openbaar heeft gemaakt. Eenmaal
verbonden, kunnen andere gebruikers mogelijk ook informatie over uw sociale netwerk bekijken,
zoals de grootte van uw netwerk en uw vrienden, inclusief gewone vrienden.
Door de PIXELHERSTEL-website te verbinden met uw account op een sociale netwerksite, gaat u
hierbij akkoord met de continue vrijgave van informatie over u aan ons. We sturen uw
accountgegevens niet naar de verbonden sociale netwerksite zonder dat u dat eerst aan ons heeft
bekendgemaakt. Elk sociaal netwerk kan u verder toestaan om privacycontroles in te stellen rond
uw informatie op hun systeem, en onze verzameling van informatie zal altijd dergelijke controles
en toestemmingen volgen. Deze functie is onderhevig aan voortdurende verandering en
verbetering door ons en elk sociaal netwerk betrokken, en daarom kunnen de beschikbare functies
en gedeelde informatie zonder voorafgaande kennisgeving aan u worden gewijzigd.
VERZAMELING, GEBRUIK EN BEKENDMAKING VAN PERSOONLIJK IDENTIFICERENDE
INFORMATIE
WEBSITE TOEGANG
Zoals hierboven gedefinieerd, is persoonlijk identificeerbare informatie informatie die rechtstreeks
kan worden geassocieerd met een specifieke persoon. PIXELHERSTEL kan een reeks persoonlijk
identificeerbare informatie verzamelen van en over websitegebruikers. Veel van de persoonlijk
identificerende informatie die door PIXELHERSTEL over gebruikers wordt verzameld, is informatie
die door gebruikers zelf is verstrekt wanneer
1) Bezoek onze website voor onze service,
2) Toegang via inloggegevens voor sociale netwerken,
3) deelnemen aan polls, prijsvragen, enquêtes of andere kenmerken van onze service, of
reageren op aanbiedingen of advertenties,
4) met ons communiceren,
5) Aanmelden om nieuwsbrieven te ontvangen. Die informatie kan de naam, het adres, het
e-mailadres en telefoonnummer van elke gebruiker bevatten. We kunnen ook van tijd tot
tijd informatie opvragen over uw interesses en activiteiten, uw geslacht, leeftijd en andere
demografische of relevante informatie, zoals bepaald door PIXELHERSTEL. Gebruikers van
de website zijn niet verplicht om PIXELHERSTEL te voorzien van persoonlijk

identificeerbare informatie van welke aard dan ook, met als voorbehoud dat de weigering
van een gebruiker dit kan verhinderen om bepaalde websitefuncties te gebruiken.
DOOR DE WEBSITE VAN PIXELHERSTEL TE GEBRUIKEN, STEMT U IN MET HET GEBRUIK EN
DE BEKENDMAKING VAN UW PERSOONLIJK IDENTIFICERENDE INFORMATIE ZOALS
BESCHREVEN IN DEZE "VERZAMELING, GEBRUIK EN BEKENDMAKING VAN PERSOONLIJK
IDENTIFICERENDE INFORMATIE" SECTIE.
PIXELHERSTEL-COMMUNICATIE
We kunnen af en toe uw e-mailadres gebruiken om u meldingen te sturen over nieuwe diensten
die worden aangeboden door de PIXELHERSTEL-website waarvan we denken dat u ze waardevol
vindt. We kunnen u van tijd tot tijd ook servicegerelateerde aankondigingen sturen via de
algemene werking van de service. Over het algemeen kunt u zich afmelden voor dergelijke e-mails
via onze website-instellingen, hoewel we ons het recht voorbehouden om u kennisgevingen over
uw toegang te sturen, zoals serviceaankondigingen en administratieve berichten, zelfs als u zich
afmeldt voor alle vrijwillige e-mailmeldingen.

PIXELHERSTEL BEKENDMAKINGEN
PIXELHERSTEL zal persoonlijk identificeerbare informatie vrijgeven onder de volgende
omstandigheden:




Bij wet of om rechten te beschermen. Wanneer we van mening zijn dat openbaarmaking
gepast is, kunnen we persoonlijk identificeerbare informatie vrijgeven in verband met
pogingen om illegale activiteiten, vermoedelijke fraude of ander wangedrag te
onderzoeken, te voorkomen of anderszins te ondernemen; om de rechten, eigendommen
of veiligheid van PIXELHERSTEL, onze gebruikers, onze werknemers of anderen te
beschermen en verdedigen; om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of samen te
werken met wetshandhaving; om onze Servicevoorwaarden of andere overeenkomsten of
beleidsregels af te dwingen, als reactie op een dagvaarding of soortgelijke onderzoeksvraag,
een gerechtelijk bevel of een verzoek om medewerking van een wetshandhaving of andere
overheidsinstantie; om onze wettelijke rechten vast te stellen of uit te oefenen; te
verdedigen tegen juridische claims; of zoals anderszins wettelijk vereist. In dergelijke
gevallen kunnen we bezwaar maken of afstand doen van enig wettelijk bezwaar of recht
dat voor ons beschikbaar is.
Externe serviceproviders. We kunnen uw persoonlijk identificeerbare informatie, die uw
naam en contactgegevens (inclusief e-mailadres) kan bevatten, delen met onze
geautoriseerde serviceproviders die namens ons bepaalde services uitvoeren. Deze diensten
kunnen bestaan uit het openen van draagbare technologiematerialen, het bieden van
klantenservice en marketingondersteuning, het uitvoeren van bedrijfs- en verkoopanalyses,



het ondersteunen van de functionaliteit van de PIXELHERSTEL-website en het ondersteunen
van wedstrijden, prijsvragen, enquêtes en andere functies die via de website worden
aangeboden. Deze serviceproviders hebben mogelijk toegang tot persoonlijke informatie
die nodig is om hun functies uit te voeren, maar het is niet toegestaan om dergelijke
informatie voor enig ander doel te delen of te gebruiken.
Bedrijfsoverdrachten; Faillissement. PIXELHERSTEL behoudt zich het recht voor om alle
persoonlijk identificeerbare informatie die in haar bezit is over te dragen aan een
opvolgende organisatie in het geval van een fusie, overname, faillissement of andere
verkoop van alle of een deel van de activa van PIXELHERSTEL. Behalve voor zover besteld
door een faillissement of andere rechtbank, is het gebruik en de openbaarmaking van alle
overgedragen persoonlijk identificeerbare informatie onderworpen aan dit privacybeleid
of aan een nieuw privacybeleid als u op de hoogte wordt gebracht van dat nieuwe
privacybeleid en in de gelegenheid gesteld om dit op een bevestigende manier te weigeren.
Persoonlijk identificerende informatie die na een overdracht wordt ingediend of verzameld,
kan echter onderhevig zijn aan een nieuw privacybeleid dat is aangenomen door de
opvolgende organisatie.

ALGEMEEN GEBRUIK
PIXELHERSTEL gebruikt de persoonlijk identificeerbare informatie in het bestand dat we over u
bijhouden en andere informatie die we verkrijgen uit uw huidige en eerdere activiteiten op de
website
1. Om de door u gevraagde diensten te leveren;
2. Om uw toegang te beheren en u klantenondersteuning te bieden;
3. Om met u te communiceren via e-mail, post over diensten die voor u interessant kunnen
zijn, hetzij van ons, onze gelieerde ondernemingen of andere derde partijen;
4. Om inhoud en advertenties op maat van uw interesses te ontwikkelen en weer te geven
op de Website en andere sites;
5. Geschillen oplossen en problemen oplossen;
6. Om de interesse van de consument in onze diensten te meten;
7. Om u te informeren over updates;
8. Om uw ervaring aan te passen;
9. Om ons op te sporen en te beschermen tegen fouten, fraude en andere criminele
activiteiten;
10. Om onze Servicevoorwaarden af te dwingen; en
11. Om te doen wat anders is beschreven op het moment van ophalen.
Soms kijken we naar meerdere gebruikers om problemen te identificeren. In het bijzonder kunnen
we uw persoonlijk identificeerbare informatie onderzoeken om gebruikers te identificeren die

meerdere gebruikers-ID's of aliassen gebruiken. We kunnen uw persoonlijk identificeerbare
informatie vergelijken en controleren op nauwkeurigheid en om fouten en weglatingen te
detecteren.
VEILIGHEID
We nemen de beveiliging van uw persoonlijk identificeerbare informatie serieus en gebruiken
redelijke elektronische, personele en fysieke maatregelen om deze te beschermen tegen verlies,
diefstal, wijziging of misbruik. Houd er echter rekening mee dat zelfs de beste
beveiligingsmaatregelen niet alle risico's volledig kunnen elimineren. We kunnen niet garanderen
dat alleen geautoriseerde personen uw informatie zullen bekijken. We zijn niet verantwoordelijk
voor het omzeilen van privacy-instellingen of beveiligingsmaatregelen door derden.
We doen er alles aan om alle informatie op de website zo nodig te beschermen. U bent echter
verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw persoonlijk
identificeerbare informatie.
WIJZIGING VAN PRIVACYBELEID
PIXELHERSTEL kan naar eigen goeddunken dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Alle
wijzigingen in het privacybeleid van PIXELHERSTEL worden op deze pagina weergegeven en de
datum van de nieuwe versie die wordt geplaatst, wordt bovenaan dit privacybeleid vermeld.
Tenzij anders vermeld, is ons huidige privacybeleid van toepassing op alle informatie die we over
u en uw account hebben. Gebruikers moeten deze pagina regelmatig controleren op eventuele
wijzigingen in dit privacybeleid. PIXELHERSTEL plaatst altijd nieuwe en bijgewerkte versies van het
privacybeleid op de website.
PIXELHERSTEL kan echter, naar eigen goeddunken, besluiten om gebruikers via e-mail of anderszins
op de hoogte te stellen van wijzigingen in dit privacybeleid. Daarom is het belangrijk dat gebruikers
hun contactgegevens altijd bijhouden en bijwerken.
KINDEREN
De Children's Online Privacy Protection Act ("COPPA") beschermt de online privacy van kinderen
onder de 13 jaar. We verzamelen of bewaren niet bewust Persoonlijk Identificerende Informatie
van iemand onder de 13 jaar, tenzij of tenzij wettelijk toegestaan. Elke persoon die persoonlijk
identificeerbare informatie via de website verstrekt, verklaart voor ons dat hij of zij 13 jaar of ouder
is. Als we ontdekken dat persoonlijk identificeerbare informatie is verzameld van een gebruiker
jonger dan 13 jaar op of via de PIXELHERSTEL-website, zullen we de juiste stappen ondernemen
om ervoor te zorgen dat deze informatie wordt verwijderd. Als u de ouder of wettelijke voogd
bent van een kind jonger dan 13 jaar dat lid is geworden van de website of anderszins persoonlijk
identificeerbare informatie naar de website heeft overgebracht, neem dan contact op met

PIXELHERSTEL via onze contactgegevens hieronder om het account van dat kind te laten
beëindigen en de informatie te verwijderen .
PRIVACYRECHTEN IN CALIFORNIË
California Civil Code Sectie 1798.83, ook bekend als de "Shine The Light" -wet, staat onze
gebruikers die inwoners van Californië zijn toe om eenmaal per jaar en kosteloos informatie over
de persoonlijk identificeerbare informatie van ons op te vragen en te verkrijgen (indien
aanwezig) die we in het voorafgaande kalenderjaar aan derden hebben bekendgemaakt voor
direct marketingdoeleinden. Indien van toepassing zou deze informatie een lijst bevatten van de
categorieën van de persoonlijk identificerende informatie die werd gedeeld en de namen en
adressen van alle derde partijen waarmee we persoonlijk identificerende informatie deelden in
het onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar. Als u in Californië woont en een dergelijk verzoek
wilt indienen, dient u uw verzoek schriftelijk in bij onze privacyfunctionaris, zoals hieronder
vermeld.
NIET-VOLG-BELEID
De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen bevatten een Do-Not-Track
("DNT") -functie of instelling die u kunt activeren om uw privacyvoorkeur aan te geven, zodat er
geen gegevens over uw online browse-activiteiten worden gecontroleerd en verzameld. Omdat
er nog geen algemeen begrip is van hoe het DNT-signaal moet worden geïnterpreteerd, reageert
de website momenteel niet op DNT-browsersignalen of -mechanismen.

NEEM CONTACT MET ONS OP
Als u vragen heeft over uw persoonlijke informatie of dit beleid, of als u een klacht wilt indienen
over hoe PixelHerstel uw persoonlijke gegevens verwerkt, neem dan contact op met PixelHerstel
via e-mail op info@pixelherstel.nl, or visit our website at www.pixelherstel.nl.

