DISCLAIMER EN PRIVACY
GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE SITE
Het gebruik van deze site is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene
voorwaarden.
U wordt geacht hiervan kennis te nemen. De inhoud kan steeds zonder aankondiging of
kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.
Er is veel aandacht en zorg besteed aan de website. Wij streven ernaar dat alle
informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is.
Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de
ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.
Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen
wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.
Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade
die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking
gestelde informatie.
BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS
Wij hechten veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. De meeste informatie is
op of via de site beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt.
In bepaalde gevallen evenwel, kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd.
In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de
wet op de Privacy.
Wij geven u daarbij de volgende garanties:
Uw gegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te
verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening online te realiseren. De verwerking
van uw gegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling. Uw gegevens worden niet
bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden van derden aangewend.
HET GEBRUIK VAN UW GEGEVENS
•

•

Als u contact opneemt met onze klantendienst om een dienst te bespreken, een vraag te
stellen of een klacht in te dienen, verzamelen we gegevens van u omtrent de dienst die u van
Op Zee nodig heeft. Dergelijke verzamelde gegevens omvatten uw naam en, afhankelijk van
de aard van uw vraag, mogelijk ook uw woonadres, telefoonnummer, e-mailadres.
Via sommige van onze diensten kunt u communiceren met andere personen. Die
communicatie wordt dan verzonden via onze systemen.

De informatie die we verzamelen, gebruiken we voor de volgende doeleinden:
•
•
•
•

•
•
•
•

om een dienst of functie waar u om vraagt te kunnen leveren;
om aangepaste inhoud en persoonlijke diensten aan te bieden op basis van uw eerdere
activiteiten in onze diensten met uw afzonderlijke toestemming indien vereist;
voor reclamedoeleinden, zoals aangepaste advertenties, gesponsorde inhoud en het
verzenden van promotieberichten met uw afzonderlijke toestemming indien vereist;
om onze markt, klanten, producten, reclamecampagnes en diensten te beoordelen en
analyseren zodat we, indien nodig met gebruik van statistische procedures, neer inzicht
krijgen in onze klanten om u de meest relevante communicaties, diensten en ervaring aan te
bieden.
om uw mening te vragen over onze producten en diensten en klantenenquêtes uit te voeren
met uw afzonderlijke toestemming, indien vereist;
om inzicht te krijgen in de manier waarop mensen onze diensten gebruiken, zodat we ze
verder kunnen verbeteren en nieuwe producten en diensten kunnen ontwikkelen;
om onderhoudsdiensten en ondersteuning te bieden voor uw apparaat;
om trekkingen voor gratis prijzen, wedstrijden of aanbiedingen te kunnen organiseren, voor
zover wettelijk toegestaan; en
GEGEVENS VEILIG HOUDEN
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende fysieke en
technische maatregelen genomen om de informatie te beveiligen die we in verband met de
diensten verzamelen. Ondanks de redelijke stappen die wij nemen om uw informatie te
beveiligen, moet u er echter rekening mee houden dat geen enkele website, overdracht via
internet of draadloze verbinding en geen enkel computersysteem volledig veilig is.
UW RECHTEN
U hebt het recht om details op te vragen over de gegevens die wij over u verzamelen en om
ons te verzoeken onjuistheden die gegevens te corrigeren, om bezwaar te maken tegen of te
verzoeken om beperking van de verwerking, om toegang te vragen tot, het wissen of de
overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Onder de wetgeving van sommige
rechtsgebieden kunnen we weigeren verzoeken te verwerken die onredelijk repetitief zijn,
een disproportionele technische inspanning vereisen, de privacy van anderen in het gedrang
brengen, extreem onpraktisch zijn of waarvoor toegang niet vereist wordt door de lokale
wetgeving. Als u een verzoek voor toegang tot uw informatie wilt indienen, ga dan naar
www.opzee.nu of neem contact met ons op via info@opzee.nu
Als u vraagt om verwijdering van persoonsgegevens, erkent u dat u mogelijk niet in staat zult
zijn toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van de diensten en dat restanten van uw
persoonsgegevens mogelijk nog enige tijd achterblijven in de dossiers en archieven van Op
Zee, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, maar Op Zee zal die informatie niet
gebruiken voor commerciële doeleinden. U begrijpt dat Op Zee, ongeacht uw verzoek tot
verwijdering, zich het recht voorbehoudt uw persoonsgegevens of een relevant onderdeel
ervan te bewaren, in lijn met onderstaande paragraaf over Gegevensbehoud en de
toepasselijke wetgeving.

GEGEVENSBEHOUD
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor deze zijn
verzameld. Dit houdt in dat gegevens worden vernietigd of verwijderd van onze systemen als
deze niet meer nodig zijn.
Wij nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de informatie die wij over u
verwerken en bewaren, gebaseerd is op de volgende logica:
1. ten minste de duur waarvoor de gegevens zijn gebruikt om u een dienst te leveren;
2. zoals verplicht volgens de wetgeving, een contract of onze wettelijke verplichtingen; of
3. alleen zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld, worden
verwerkt, of langer indien dit vereist is onder enig ander contract, toepasselijke wet of voor
statistische doeleinden. Dit is altijd onderworpen aan passende waarborgen.
HYPERLINKS EN WIJZIGINGEN
Op of via de site wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites,
en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd.
Wij beschikken dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid
of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of
juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en
informatiebronnen.
De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in
van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en
voor uw gebruiksgemak.
OPERATORS VAN PLUG-INS DIE WORDEN GEBRUIKT DOOR ONZE DIENSTEN
Als u lid bent van een of meer van de volgende sociale netwerken en niet wilt dat de Operator
gegevens met betrekking tot uw gebruik van de Diensten in verband brengt met de
lidmaatschapsgegevens die al zijn opgeslagen door de Operator, dient u uit te loggen op het
sociale netwerk voordat u onze Diensten gebruikt.
CONTACT MET ONS OPNEMEN
Als u een vraag of klacht hebt over deze privacyverklaring of onze praktijken voor omgang
met gegevens, kunt u met ons contact opnemen, met als onderwerp ‘Verzoek
Privacyverklaring’:
•
•
•

via het contactformulier of
via info@opzee.nu of
door te schrijven naar Op Zee, Strandweg 150, 2586JW Scheveningen Den Haag

