Promote Your Network BV / Privacybeleid
Privacybeleid Promote Your Network BV.
Laatst bijgewerkte datum: 23 maart 2020
Promote Your Network B.V. (‘PYN’, 'wij', ' ons', of 'onze'), gevestigd aan de ‘Chopinstraat 10, 1817
GD te ALKMAAR’ neemt de private aard van uw gegevens uitermate serieus. Wij streven ernaar om
transparant te zijn over de manier waarop wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, veilig houden
en u waardevolle keuzes bieden. In dit beleid omtrent onze privacymaatregelen (het 'privacybeleid')
wordt uiteengezet hoe we omgaan met de gegevens die we verzamelen of ontvangen wanneer u
promoteyournetwork.com (de 'website') bezoekt en gebruikt en/of andere domeinen, producten,
diensten en/of content van PYN (samen met de website genaamd de ‘Diensten’).
1. Onderwerpen die in dit privacybeleid aan de orde komen
In dit privacybeleid wordt uiteengezet hoe we met gegevens omgaan die worden verzameld tijdens uw
interactie met de Diensten. In dit privacybeleid wordt ook beschreven hoe we met gegevens omgaan
die onze partners met ons delen en/of die wij delen met onze partners.
Dit privacybeleid geldt niet voor de handelingen van derden waarvan wij geen eigenaar zijn, controle
over hebben of beheren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot websites, social media kanalen,
Diensten, applicaties (zoals social media tools) of bedrijven van derden ('Diensten van derden'). We
proberen samen te werken met Diensten van derden die het respect voor uw privacy met ons delen,
maar nemen geen verantwoordelijkheid voor de content of het privacybeleid van de Diensten van
derden. Wij raden u aan om het privacybeleid van alle Diensten van derden die u gebruikt, zorgvuldig
door te nemen.
Dit privacybeleid is niet van toepassing op de acties van u en uw collegae op uw eigen website en
social media kanalen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de handelwijze van u en uw collegae omtrent
gegevensverzameling en -gebruik.
2. Wat we verzamelen en hoe wij dit gebruiken
Tijdens het aanbieden van de Diensten verzamelen en ontvangen wij verschillende soorten gegevens.
Bepaalde gegevenscategorieën die door PYN worden verzameld, zijn nodig voor het gebruik van onze
Diensten. Om onze Diensten te leveren, te personaliseren en te verbeteren, combineren en gebruiken
we de gegevens die wij over u hebben (inclusief de gegevens die wij van en buiten onze Diensten om
ontvangen), om inzicht te krijgen in hoe u onze Diensten gebruikt en er mee omgaat, en de mensen
met wie of zaken waarmee u verbonden bent of interesse in heeft. We beschrijven deze soort
gegevens en het gebruik ervan in meer detail hieronder.
Wij zijn afhankelijk van drie afzonderlijke fundamenten om legaal uw gegevens te kunnen verzamelen
en gebruiken.
•

•
•

Allereerst moeten wij uw gegevens op bepaalde manieren verwerken zodat wij u onze
Diensten kunnen leveren in overeenstemming met onze algemene voorwaarden. Deze
verwerking is nodig om de Overeenkomst en Onderliggende opdracht tussen u en ons uit te
voeren, en onze algemene voorwaarden stellen helder dat het verwerken van uw gegevens
voor het bedienen en beheren van uw website, een noodzakelijk onderdeel is van de Diensten
die wij leveren.
Ten tweede, waar u ons toestemming heeft gegeven om uw gegevens op een bepaalde
manier te gebruiken, vertrouwen wij op uw toestemming (die u op elk moment kunt intrekken).
Ten derde, zoals verder hieronder uiteengezet, mogen wij in bepaalde gevallen uw gegevens
verwerken om legitieme belangen van ons of van onze bezoekers, gebruikers of partners te
verdedigen, waar die legitieme belangen niet door uw rechten of belangen worden
geschonden.
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Het kan voorkomen dat PYN in bepaalde gevallen een beroep doet op andere juridische grondslagen,
bijvoorbeeld ter bescherming van uw vitale belangen of die van anderen (waar er sprake zou kunnen
zijn van dreigend leed), indien van algemeen belang of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of
een gerechtelijk bevel of de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte.
Inloggegevens: Wanneer u een account heeft (een 'Account') bij 1 of meerdere social media
platformen, websites of webshops, vragen wij u om uw gegevens zoals uw gebruikersnaam,
wachtwoord en e-mailadres ('Accountgegevens') zodat wij u de Diensten kunnen aanbieden. We
kunnen accountgegevens ook losstaand of samen met andere gegevens gebruiken voor het verrijken
en verbeteren van de Diensten, zoals bij personalisatie. We gebruiken uw e-mailadres om uw
accounts te verifiëren en met u te communiceren, zoals hieronder verder uiteengezet. Indien het
mogelijk is om via medebeheer hetzelfde niveau van beheer en controle te kunnen uitvoeren,
prevaleert dat boven het aanleveren van uw Accountgegevens
Werkwijze: Uw bestaande wachtwoord wijzigen wij in de periode dat wij onze Diensten voor u
uitvoeren volgens de Onderliggende opdracht, naar een nieuw wachtwoord van tenminste 20
karakters. Wij slaan uw wachtwoord op in het wachtwoordbeheer programma 1Password en maken
deze beschikbaar voor onze medewerkers zonder dat zij het wachtwoord kunnen inzien.
Wij slaan uw inloggegevens op in een Word document en slaan deze op in online map waar alleen de
eigenaren van PYN toegang tot toe hebben. Dit document sturen wij u bij ingebruikname toe via email en bij het beëindigen van de Onderliggende opdracht sturen wij u deze ook toe. Daarna zal dit
document direct door ons worden verwijderd volgens onze exit-procedure waarin wij ook van onze
oud-opdrachtgever verwachten dat zij hun wachtwoorden wijzigen van Accounts.
Verwerkersovereenkomst: In dit document komen wij overeen welke persoonsgegevens wij
verwerken, met welk doel wij dit doen, waar deze gegevens vandaag komen, waar wij ze opslaan, hoe
wij deze beveiligen en met wie wij deze gegevens delen.
Verwerkingsregister: In dit document vindt u onze bedrijfsgegevens en contactpersoon, de doelen
waarvoor wij persoonsgegevens verwerken, de categorieën van personen voor wie wij
persoonsgegevens verwerken, de categorieën van persoonsgegevens (zoals naam, telefoonnummer,
emailadres, etc), de datum waarop wij gegevens wissen en de categorieën van de ontvangers aan wie
wij persoonsgegevens verstrekken.
E-mailcommunicatie met ons: Als onderdeel van onze Diensten ontvangt u soms e-mails en andere
communicatie (zoals via telefoon, whatsapp, skype of facetime) van ons. Administratieve
communicaties met betrekking tot uw accounts (bv. voor het herstellen van uw account of het opnieuw
instellen van uw wachtwoord) worden gezien als onderdeel van de Diensten en uw account en u kunt
u hiervoor niet afmelden. Let op: Wij zullen u nooit een e-mail laten sturen voor een
wachtwoordreset, zonder u daar vooraf over in te lichten! Als u een e-mail ontvangt waarin dit
wel wordt gevraagd, stuur deze dan eerst naar ons toe. Reset nooit uit uzelf uw wachtwoord.
Wij sturen u twee soorten e-mail: e-mails over de ontwikkeling van PYN en tips van PYN (dat zijn onze
nieuwsbrieven) en e-mails met belangrijke informatie (zoals facturen, inloggegevens, rapportages,
opvragen van content en voortgang/evaluaties van de Diensten) over uw accounts. U kunt u voor de
algemene nieuwsbrieven afmelden, maar niet voor de e-mails met belangrijke informatie.
Gegevens over uw accounts bij derden: U kunt uw account koppelen aan bepaalde Diensten van
derden. Als u dit wilt doen, kunt u uw gebruikersnaam of andere vorm van gebruikers-ID bij de service
van derden met ons delen. Daarna wordt u wellicht gevraagd om in te loggen bij deze service. Wij
ontvangen alleen wachtwoorden van uw serviceaccounts van derden en slaan deze pas op nadat wij
dit expliciet met u zijn overeengekomen.
Ontvangen gegevens van Diensten van derden: In bepaalde gevallen werken wij samen met
Diensten van derden die gegevens over u kunnen verstrekken. Deze gegevens kunnen onder meer
gegevens zijn over uw geslacht, functie en connecties/volgers indien u deze informatie aan deze
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derde partij had verstrekt en PYN toegang had verleend tot deze informatie of toestemming had
gegeven voor het ontvangen van deze informatie. Voor zover wij deze gegevens ontvangen, kunnen
wij ze gebruiken om nieuwe Diensten te ontwikkelen of bestaande Diensten te verrijken of te
verbeteren.
Als u andere Diensten aan uw accounts koppelt, kunnen deze Diensten gegevens over u met ons
delen. Wat aan ons wordt getoond is afhankelijk van het privacybeleid van deze service. Een
privacybeleid is lang en saai, maar toch goed om te lezen, mocht u vragen hebben.
Gebruikerscontent: Alles wat gedeeld wordt via de Diensten is standaard zichtbaar voor iedereen.
Als u ons content geeft, wordt dit gepubliceerd en kan iedereen dit zien of lezen en is toegankelijk
voor iedereen, met inbegrip van zoekmachines. Dit kan invloed hebben op de controle die u over deze
content heeft. Daarbij kan informatie die openbaar is gedeeld, worden gekopieerd en gedeeld via het
internet met inbegrip van acties of functies die bij de verschillende social media platformen horen,
zoals herdelen of retweeten.
Gegevens over gebruikerscontent: In bepaalde gevallen kunnen wij content verzamelen die u aan
ons verstrekt zoals afbeeldingen, video’s en teksten die wij op onze computers opslaan en online
opslaan in een dropbox map of google drive.
Financiële gegevens: Bij een Overeenkomst en de Onderliggende opdracht slaan wij uw financiële
gegevens op om volgens de gemaakte afspraken facturen toe te sturen en/of deze te innen via
automatische incasso.
Gegevens die gerelateerd zijn aan het gebruik van de website: We gebruiken interne
hulpmiddelen en applicaties en Diensten van derden (zoals Google Analytics en Hotjar) om gegevens
te verzamelen en te analyseren. Een aandeel van deze gegevens kan ook verbonden zijn met het
Internet Protocol Adres ('IP-adres') dat gebruikt werd voor toegang tot de Diensten; een aandeel kan
verbonden zijn met uw accounts; een aandeel kan verzameld worden en enkel worden gebruikt in
samengevoegde vorm (als statistische maat waarbij uw account niet geïdentificeerd kan worden). We
kunnen deze gegevens over de manier waarop u en anderen omgaan met de Diensten voor een
aantal dingen gebruiken. Over het algemeen zijn deze gerelateerd aan het verrijken, verbeteren,
beschermen en ontwikkelen van nieuwe Diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: het bieden
van content op maat, het verbeteren van onze zoekresultaten, het identificeren van hoofdthema‘s of
populaire content, het tegenwerken van spam, malware, identiteitsdiefstal en over het algemeen, het
veilig houden van onze websitebezoekers en community, en voor wettelijke en veiligheidsredenen
zoals uiteengezet in 'Gegevens die bekendgemaakt worden voor onze veiligheid en de veiligheid van
anderen.'
We gebruiken gegevens over de manier waarop u met PYN omgaat voor het op maat maken van de
ervaring voor u, om u te beschermen en voor het verbeteren van PYN voor iedereen die er gebruik
van maakt.
Gegevens gerelateerd aan uw webbrowser: Wij ontvangen en registreren automatisch na de
acceptatie van onze cookies de gegevens van uw webbrowser wanneer u onze website bezoekt,
zoals browsertype en -versie, welk type apparaat u gebruikt, uw besturingssysteem en -versie, uw
taalvoorkeur, de website of service die u doorstuurde naar onze Diensten, de tijd en datum van elk
bezoek, gegevens over uw schermweergave en gegevens van cookies die wij in uw webbrowser
hebben geplaatst (zoals hieronder beschreven). Wij detecteren soms ook of u bepaalde
browseruitbreidingen gebruikt en slaan deze gegevens op, op een manier die geassocieerd is met uw
account. We gebruiken browsergerelateerde gegevens zodat wij de Diensten kunnen aanbieden,
beveiligen, verrijken en verbeteren.
Locatiegegevens: In bepaalde gevallen verzamelen wij gegevens over uw locatie en slaan deze op.
Dit kan bv. zijn het omzetten van uw IP-adres in een geolocatie, waarbij we ongeveer weten waar u
zich bevindt.
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Gegevens gerelateerd aan uw mobiele apparaat: Het kan zijn dat wij gegevens gerelateerd aan uw
mobiele apparaat verzamelen en opslaan. Wij zullen u altijd om uw toestemming vragen voor het
verzamelen en opslaan van uw telefoonnummer.
Gegevens die verzameld worden via cookies en webtags: Cookies zijn tekstbestanden die naar
uw webbrowser worden verstuurd en opgeslagen als u een website bezoekt. Uw webbrowser slaat
deze cookies op zodat ze geassocieerd zijn aan elke website die u bezoekt. Afhankelijk van welke
browser u gebruikt, kunt u uw cookies over het algemeen bekijken in uw browserinstellingen. Een
webtag is een code of pixel die ingesloten is op een webpagina of e-mail waarmee PYN of derden
kunnen zien dat u de pagina heeft bekeken. We gebruiken cookies en webtags om onze servers in
staat te stellen om uw webbrowser te herkennen en om aan ons door te geven op welke manier en
wanneer u de website gebruikt zoals hierboven beschreven in 'Gegevens gerelateerd aan gebruik van
de website. Onze cookies bevatten zelf geen gegevens waaraan u geïdentificeerd zou kunnen worden
en we combineren de algemene gegevens verzameld via cookies niet met andere gegevens om te
achterhalen wie u bent. De meeste browsers hebben een optie om cookies uit te schakelen waardoor
uw browser geen nieuwe cookies zal accepteren. Vaak heeft u ook de optie om te beslissen of u elk
nieuw cookie wel of niet en op welke manier wilt accepteren (afhankelijk van de mogelijkheden in uw
browser). Als u cookies uitschakelt kunt u de website niet optimaal gebruiken. Wij raden daarom niet
aan om cookies uit te schakelen als u de website wilt gebruiken. Sommige Diensten die wij gebruiken
(met inbegrip van Diensten van derden), zoals Google Analytics, gebruiken webtags en kunnen ook
hun eigen cookies plaatsen in uw browser. Ook kunnen individuele blogs binnen ons netwerk code
bevatten waarmee hun eigen cookies geplaatst kunnen worden. Wij voeren studies uit voor beperkte
tijd waarbij we gebruikmaken van webtags, soms samen met derden om bijvoorbeeld de effectiviteit
van onze advertenties of e-mails te meten. Houd er rekening mee dat enkel ons gebruik van cookies
onderhevig is aan dit privacybeleid, tenzij anders aangegeven. Gebruik van cookies door derden valt
buiten dit beleid.
Gegevens over uw contacten: Indien u een Overeenkomst en een Onderliggende opdracht heeft
met PYN kunnen wij via uw social media accounts uw contactenlijst inzien en in overleg opslaan en
verrijken. Wij bieden u de keuze of u deze gegevens wel of niet wenst te verstrekken aan ons en wij
zullen binnen de toepasbare functie bekend maken hoe wij deze gegevens gebruiken.
Wij hebben geen toegang tot uw contactlijsten zonder uw toestemming. Eerdere opgeslagen
bestanden verwijderen wij direct als u dat wenst.
3. Met wie worden uw gegevens gedeeld?
Wij delen gegevens die wij van u ontvangen nooit, tenzij: (a) wij toestemming hebben om deze
gegevens te delen om de Diensten te bieden waarom u heeft gevraagd (inclusief verbinding met
Diensten van derden); (b) wij u voorafgaande kennisgeving hebben gegeven dat de gegevens
gedeeld worden en met wie (zoals in dit privacybeleid); of (c) de gegevens aggregeerde of andere
gegevens zijn waaraan u niet geïdentificeerd kunt worden. U bevestigt dat u alle benodigde
toestemmingen en autorisaties heeft voor het uploaden en delen van persoonlijke gegevens van
derden en indien nodig, u (of PYN namens u) contact op zult nemen met deze derden.
Gegevens die u deelt met Diensten van derden: U heeft toegang tot Diensten van derden via onze
Diensten bijvoorbeeld door op een link te klikken die naar een service buiten onze Diensten leidt. U
kunt er zelf ook voor kiezen om gegevens te delen die u aan ons verstrekt, zoals in blogberichten met
deze Diensten van derden (bijvoorbeeld door berichten op Twitter of op Facebook te delen). Dit
privacybeleid geldt alleen voor gegevens die wij verzamelen. U bent zelf verantwoordelijk voor het
lezen en begrijpen van het privacybeleid van Diensten van derden.
De berichten die u of door ons worden gecreëerd en gepubliceerd worden op andere sites (zoals
LinkedIn, Facebook en Twitter) geplaatst. Ons privacybeleid eindigt hier en het privacybeleid van deze
derden geldt dan. Zorg ervoor dat u er zeker van bent dat u akkoord gaat met het beleid van de
Diensten waar u naar wilt delen voor u deze ook door PYN laat uitvoeren.
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Gegevens die gedeeld worden met onze medewerkers om de Diensten uit te voeren en te
verbeteren: In bepaalde gevallen delen we gegevens die we opslaan (zoals IP-adressen) met
derden, zoals serviceproviders, adviseurs en andere medewerkers ('medewerkers') om de Diensten
uit te voeren, te verrijken en te verbeteren en voor het ontwikkelen van nieuwe producten en Diensten.
Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat wij gegevens delen met serviceproviders om spam tegen te
gaan. Adviseurs van derden kunnen toegang hebben tot de gegevens gedurende het verbeteren van
onze processen en technologieën. Medewerkers waar we zulke gegevens mee delen, zijn meestal
gebonden aan geheimhoudingsplicht en, tenzij wij dit anders vermelden, hebben niet het recht om
deze gegevens die wij met hen delen te gebruiken buiten de omvang en periode die nodig is om ons
te assisteren.
Gegevens die bekendgemaakt worden op grond van bedrijfsovernames: In bepaalde gevallen
kunnen wij ervoor kiezen om bedrijfsactiva te kopen of te verkopen. Bij deze transacties zijn
gebruikersgegevens doorgaans een van de bedrijfsactiva die worden overgedragen. Bovendien, als
wij, of substantieel al onze activa overgenomen worden, of mochten wij voor een faillissement staan,
dan zijn gebruikersgegevens een van de activa die overgedragen of overgenomen worden door
derden. Zulke overdrachten kunnen voorkomen en kunnen in de legitieme belangen van de betrokken
partijen zijn. Na zulke overdrachten kan de overnemende partij van ons of onze activa het gebruik van
uw gegevens voortzetten zoals uiteengezet in dit beleid.
Mochten wij worden overgenomen of voor een faillissement staan, dan kan de overdracht van activa
van ons naar onze koper gebruikersgegevens bevatten. Zij mogen deze gegevens enkel gebruiken
zoals uiteengezet in dit privacybeleid dat u nu aan het lezen bent.
Gegevens die bekend worden gemaakt ter bescherming van ons en van anderen: Wij geloven in
de vrijheid van meningsuiting en, indien redelijk, proberen wij onze werkwijze te beschermen tegen
ongegronde wettelijke eisen. Dat gezegd zijnde, wij behouden ons ook het recht voor om toegang te
hebben tot gegevens, deze te behouden en bekend te maken, als wij redelijkerwijze menen dat dit
nodig is, naar eigen goeddunken, voor: (i) het voldoen aan enige wet, voorschrift, juridische
procedure, overheidsaanvraag, overheidsbevel, (ii) het handhaven van dit privacybeleid, onze
algemene voorwaarden en enige andere overeenkomsten die wij met u hebben , met inbegrip van
onderzoek naar eventuele breuk hiervan, (iii) het opsporen, voorkomen, onderzoeken of anderzijds
behandelen van fraude, beveiliging, vertrouwen en veiligheid of technische problemen (inclusief het
uitwisselen van gegevens met andere bedrijven en organisaties met als doel om de beveiliging te
verbeteren en fraude, spam en malware te voorkomen), (iv) het reageren op supportaanvragen van
klanten, of (v) het beschermen van de rechten, eigendommen, welzijn of veiligheid van ons, onze
klanten, derden of het algemeen publiek, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, situaties met
mogelijk geweld, zelfmoord of zelfbeschadiging.
Wij geven u liever niet aan. Dat doen we liever niet. Maar we moeten iedereen die een Overeenkomst
en een Onderliggende opdracht heeft met PYN wel beschermen tegen kwaad jegens ons, elkaar of
uzelf. Wij doen ons best om privacy en bovenstaande samen te laten gaan. Wij hopen dat u deze
uitdaging kunt waarderen, zowel als de ernst waarmee we deze uitdaging aangaan.
Gegevens die we met uw toestemming delen per uw verzoek: Zonder afbreuk te doen aan uw
rechten die hieronder worden vermeld, indien u een gebruiker bent in de EU en u ons vraagt om
gegevens vrij te geven die wij over uw account hebben, zullen wij er alles aan doen om dit te doen,
indien redelijk en niet onnodig belastend.
Gegevens die gedeeld worden met andere partijen: We kunnen openbare, geaggregeerde of
gedepersonaliseerde gegevens delen of vrijgeven met/aan de personen en instanties waar we zaken
mee doen.
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4. Beveiliging en behoud van uw gegevens
Het beveiligen van onze systemen en de gegevens van onze gebruikers zijn van essentieel belang bij
het verzekeren van een veilige gebruikerservaring voor onze PYN-klanten en voor het behoud van het
vertrouwen in ons door onze klanten.
Uw accountgegevens worden beschermd met een wachtwoord voor uw privacy en veiligheid. In de
toekomst voegen wij mogelijk aanvullende beveiligingsfuncties toe zoals multi-factor authenticatie.
Voorkom ongeautoriseerde toegang tot uw account en gegevens door middel van een uniek, veilig en
beschermd wachtwoord en beperk gebruik van uw computer en browser door anderen door u af te
melden bij uw account van de Diensten zodra u klaar bent.
PYN behoudt uw gegevens zolang dit nodig is voor de doeleinden die uiteengezet zijn in dit
privacybeleid, zolang uw PYN Overeenkomst actief is of zolang als nodig is om u de Diensten aan te
kunnen bieden. Als u niet langer wilt dat PYN uw gegevens gebruikt om u de Diensten te leveren, kunt
u de Overeenkomst en Onderliggende opdracht opzeggen en PYN wist dan de gegevens die zij over
u bewaart, tenzij PYN uw gegevens dient te behouden en gebruiken om te voldoen aan onze
wettelijke verplichtingen, om disputen op te lossen en onze overeenkomsten uit te voeren.
5. Gegevens waar u toegang toe heeft
U kunt tijdens de periode van de Overeenkomst en Onderliggende opdracht inloggen op al uw social
media accounts en website(s) en deze wijzigen of zelfs verwijderen. Graag doen wij dat in overleg met
u. Geregistreerde en niet-geregistreerde gebruikers kunnen cookies verwijderen via de instellingen in
hun webbrowser.
6. EU-instellingen en privacyrechten
Als u voor het merendeel woonachtig bent in de EU, dan is PYN de beheerder van uw gegevens. In
overeenstemming met de Europese wetgeving heeft u een aantal rechten en keuzes met betrekking
tot het gebruik van uw gegevens.
Toegang en overdracht Zoals beschreven in het gedeelte 'Gegevens waar u toegang toe heeft',
heeft u toegang tot het merendeel van uw gegevens. Als u aanvullende toegang nodig heeft kunt u
een kopie ontvangen van al uw gegevens die wij hebben opgeslagen.
Herstellen, beperken, verwijderen U kunt een groot gedeelte van uw gegevens herstellen, beperken
of verwijderen door per e-mail bij ons aan te geven.
Bezwaar maken In bepaalde omstandigheden heeft u ook het recht om bezwaar te maken tegen het
verwerken van uw gegevens door ons. In zulke gevallen zullen wij het verwerken van uw gegevens
staken, tenzij er gegronde redenen zijn om door te gaan met verwerken of indien nodig om juridische
redenen. Als we uw gegevens gebruiken voor gerichte marketingdoeleinden, kunt u altijd bezwaar
maken en de afmeldingslink gebruiken in deze communicaties.
Toestemming intrekken U heeft het recht om op elk moment uw toestemming in te trekken voor het
verwerken van uw gegevens door ons en uw gebruik van onze Diensten. Vergelijkbaar met de manier
waarop u toestemming kunt geven door onze Diensten te gebruiken, kunt u uw toestemming voor
onze Diensten ook intrekken.
Als u uw toestemming voor het gebruik of delen van uw gegevens voor doeleinden zoals uiteengezet
in dit privacybeleid intrekt, heeft u mogelijk geen toegang meer tot alle (of delen van) onze Diensten,
en zijn wij mogelijk niet meer in staat om u alle (of delen) van de Diensten onder dit privacybeleid en
onze algemene voorwaarden aan u te verstrekken. In bepaalde gevallen kunnen wij het verwerken
van uw gegevens continueren nadat u uw toestemming heeft ingetrokken, maar alleen als wij een
legale basis daarvoor hebben, of wanneer uw intrekking van toestemming alleen op bepaalde
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verwerkingsactiviteiten van toepassing was. Zo mogen wij bijvoorbeeld gegevens behouden wanneer
wij daarvoor een wettelijke verplichting hebben.
Klachten Onverminderd eventuele andere rechten die u mogelijk heeft, heeft u ook het recht om een
klacht tegen ons in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit. U kunt hier uw lokale
toezichthoudende autoriteit vinden.
7. Overdracht
Omdat PYN een Nederlands bedrijf is, worden uw gegevens verzameld en verwerkt in Nederland. U
kunt zelf beslissen of u gebruik wilt maken van onze Diensten. Als u besluit om van onze Diensten
gebruik te maken, moet u akkoord gaan met onze algemene voorwaarden waarin de voorwaarden van
de Overeenkomst en Onderliggende opdracht tussen u en ons uiteen worden gezet.
8. Wijzigingen van dit privacybeleid
Dit privacybeleid wordt zo nu en dan gewijzigd, wij raden u aan om dit beleid regelmatig door te
nemen. Wanneer wij wezenlijke wijzigingen aanbrengen, zullen wij u op de hoogte stellen door een
kennisgeving te plaatsen op een duidelijk zichtbare plek of door u direct een bericht te sturen. Om te
zien wanneer het privacybeleid voor het laatst is bijgewerkt, verwijzen wij u naar de 'laatst bijgewerkt'
datum.
Heeft u vragen of opmerkingen?
Neem contact met ons op indien u vragen heeft over privacy en gebruik van de Diensten
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