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Privacy Policy
Als gebruiker van onze website ontvangt u in deze privacyverklaring alle benodigde informatie over
hoe, in welke mate en met welk doel wij of externe leveranciers uw gegevens verzamelen en
gebruiken. Uw gegevens worden verzameld en strikt gebruikt in overeenstemming met de vereisten
van de Federal Data Protection Act (BDSG) en de Telemedia Act (TMG). We voelen ons bijzonder
toegewijd aan de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens en werken daarom strikt binnen
de limieten die zijn vastgelegd door de wettelijke vereisten. Deze persoonlijke gegevens worden op
vrijwillige basis verzameld als we kunnen. We geven deze gegevens ook alleen door aan derden met
uw uitdrukkelijke toestemming. We zorgen voor een hoge beveiliging voor bijzonder vertrouwelijke
gegevens, zoals bij betalingstransacties of met betrekking tot uw vragen aan ons, door gebruik te
maken van SSL-codering. Op dit punt willen we echter niet voorbijgaan aan de algemene gevaren van
internetgebruik, waarover wij geen controle hebben. Vooral in e-mailverkeer zijn uw gegevens niet
veilig zonder verdere voorzorgsmaatregelen en kunnen mogelijk door derden worden vastgelegd.

Informatie, verwijdering, blokkering
U ontvangt op elk moment kosteloos informatie over de persoonlijke gegevens die we over u hebben
opgeslagen, evenals de oorsprong, de ontvanger en het doel van gegevensverzameling en
gegevensverwerking. U hebt ook het recht om te vragen dat uw gegevens worden gecorrigeerd,
geblokkeerd of verwijderd. Dit is niet van toepassing op gegevens die zijn opgeslagen vanwege
wettelijke voorschriften of die nodig zijn voor een goede bedrijfsvoering. Zodat een
gegevensvergrendeling op elk moment kan worden geïmplementeerd, worden gegevens in een
vergrendelingsbestand bewaard voor controledoeleinden. Als gegevens niet worden vastgelegd door
een wettelijke archiveringsplicht, zullen we uw gegevens op uw verzoek verwijderen. Als de
archiveringsplicht van toepassing is, zullen we uw gegevens blokkeren. Voor alle vragen en
opmerkingen met betrekking tot de correctie, blokkering of verwijdering van persoonlijke gegevens
kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming met behulp van de
contactgegevens in deze gegevensbeschermingsverklaring of het adres in de opdruk.

Cookies
We gebruiken cookies op onze website. Deze kleine tekstbestanden worden door onze server op uw
pc opgeslagen. Ze ondersteunen de presentatie van onze website en helpen u om op onze website te
navigeren.
Cookies verzamelen gegevens over uw IP-adres, uw browser, uw besturingssysteem en uw
internetverbinding. We combineren deze informatie niet met persoonlijke gegevens en geven deze
niet door aan derden. In geen geval zullen we cookies gebruiken om malware of
spionageprogramma's naar uw computer te brengen.
U kunt onze website ook gebruiken zonder het gebruik van cookies, wat kan betekenen dat sommige
weergaven en functies van ons aanbod mogelijk slechts in beperkte mate werken. Als u cookies wilt
deactiveren, kunt u dit doen met behulp van speciale instellingen in uw browser. Gebruik de helpfunctie om de bijbehorende wijzigingen aan te brengen.
U kunt online advertentiecookies beheren via de volgende links:
http://www.aboutads.info/choices voor de VS.
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices voor Europa

Betaalde diensten aanbieden
Als u de betaalde services en services op onze website wilt gebruiken, moeten we mogelijk extra
gegevens van u verzamelen voor factureringsdoeleinden en om veiligheidsredenen. Dit gaat meestal
over uw naam, een geldig e-mailadres en, indien van toepassing, uw adres en telefoonnummer,
evenals verdere informatie, afhankelijk van het individuele geval. Het kan ook gaan om inhoud
waarmee we de verstrekte gegevens kunnen controleren, zoals uw eigendom van het opgegeven emailadres. Om juridische redenen moeten we ervoor zorgen dat u de aangeboden services
daadwerkelijk wilt ontvangen en dat we u correct kunnen factureren voor de service. Wij werken in
betalingstransacties om uw gegevens te beveiligen met de coderingsstandaard SSL, herkenbaar aan
de browserregel "https: //".

Verzameling van toegangsgegevens
De levering en presentatie van inhoud via onze website vereist technisch het verzamelen van
bepaalde gegevens. Wanneer u onze website bezoekt, worden deze zogenaamde
serverlogbestanden door ons of door de aanbieder van de webruimte geregistreerd. Met deze
logbestanden kunnen geen conclusies over u en uzelf worden getrokken.
De bijbehorende informatie bestaat uit de naam van de website, het bestand, de huidige datum, de
hoeveelheid gegevens, de webbrowser en de versie, het gebruikte besturingssysteem, de
domeinnaam van uw internetprovider, de verwijzende URL als de pagina van waaruit u bent zijn
overgeschakeld naar onze site en het bijbehorende IP-adres.
We gebruiken deze gegevens om onze inhoud weer te geven en te leveren en voor statistische
doeleinden. De informatie ondersteunt het aanbieden en continu verbeteren van ons aanbod. We
behouden ons ook het recht voor om de genoemde gegevens te controleren als er een vermoeden
bestaat van illegaal gebruik van ons aanbod.

Inhoud en diensten van derden
Het aanbod op onze website kan ook inhoud, diensten en voordelen van andere providers bevatten
die ons aanbod aanvullen. Voorbeelden van dergelijke aanbiedingen zijn kaarten van Google Maps,
YouTube-video's of afbeeldingen van derden. Als u deze services van derden regelmatig oproept,
moet u uw IP-adres doorgeven. Hierdoor kunnen deze providers het IP-adres van uw gebruiker
waarnemen en ook opslaan.
We doen ons best om alleen externe providers op te nemen die IP-adressen uitsluitend gebruiken
om de inhoud te leveren. We hebben echter geen invloed op welke externe provider het IP-adres
mag opslaan. Deze opslag kan bijvoorbeeld voor statistische doeleinden worden gebruikt. Als we ons
bewust worden van opslagprocessen door externe providers, zullen we onze gebruikers hiervan
onmiddellijk op de hoogte stellen.
Let in dit verband ook op de speciale gegevensbeschermingsverklaringen voor individuele externe
providers en serviceproviders waarvan we de service gebruiken op onze website. U vindt ook deze
privacyverklaring.

Nieuwsbrief
U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief op onze website. Hiervoor hebben we uw e-mailadres
nodig. Bovendien moeten we in overeenstemming met de relevante wettelijke voorschriften
controleren of u daadwerkelijk de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en de nieuwsbrief
wilt ontvangen. We verzamelen daarom informatie die een dergelijke controle mogelijk maakt. De
gegevens die in deze context worden verzameld, worden gebruikt om de nieuwsbrief te verzenden
en te ontvangen. Ze hebben een ander doel en worden niet doorgegeven aan derden. Afgezien van
de informatie die nodig is voor het verzenden van de nieuwsbrief, worden er geen andere gegevens
van onze kant verzameld.
Aangezien het verzenden en ontvangen van de nieuwsbrief afhankelijk is van uw toestemming, kunt
u deze toestemming voor het verzamelen en opslaan van uw gegevens op elk gewenst moment
zonder opgaaf van redenen intrekken. Gebruik hiervoor de "afmeldlink" in de nieuwsbrief.
Persoonlijke gegevens
We verzamelen persoonlijke gegevens in het kader van gegevensvermijding en gegevenseconomie
alleen voor zover en zolang als nodig is voor het gebruik van onze website of zoals voorgeschreven
door de wet. We nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus en houden ons strikt
aan de relevante wettelijke voorschriften en deze privacyverklaring bij het verzamelen en verwerken
van persoonlijke gegevens. Als het doel van gegevensverzameling ophoudt te bestaan of als de
wettelijke opslagperiode is verstreken, worden de verzamelde gegevens geblokkeerd of verwijderd.
Onze website kan regelmatig worden gebruikt zonder persoonlijke gegevens door te geven. Wanneer
we persoonlijke gegevens verzamelen, zoals uw naam, adres of e-mailadres, worden deze gegevens
vrijwillig verzameld. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden deze gegevens niet aan derden
verstrekt.
Houd er rekening mee dat gegevens op internet over het algemeen niet altijd veilig worden
verzonden. Bescherming bij gegevensuitwisseling kan niet worden gegarandeerd, met name in emailverkeer.

Server logbestanden
De serverlogbestanden zijn anonieme gegevens die worden vastgelegd wanneer u onze website
bezoekt. Met deze informatie kunnen geen conclusies over u persoonlijk worden getrokken, maar
het is om technische redenen onmisbaar voor de levering en presentatie van onze inhoud. Ze dienen
ook onze statistieken en de constante optimalisatie van onze inhoud. Typische logbestanden zijn de
datum en tijd van toegang, de hoeveelheid gegevens, de browser die wordt gebruikt voor de toegang
en de versie ervan, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van de provider die u hebt
ingeschakeld, de pagina van waaruit u naar ons aanbod kwam (verwijzer URL) en uw IP-adres.
Logbestanden maken ook een nauwkeurige controle mogelijk bij vermoedelijk illegaal gebruik van
onze website.

SSL-encryptie
Onze website maakt gebruik van SSL-codering als het gaat om de overdracht van vertrouwelijke of
persoonlijke inhoud van onze gebruikers. Deze codering wordt bijvoorbeeld geactiveerd bij het
verwerken van betalingstransacties en vragen die u ons via onze website stuurt. Zorg ervoor dat SSLcodering aan uw zijde is geactiveerd voor bijbehorende activiteiten. Het gebruik van codering is
gemakkelijk te zien: de weergave in uw browserregel verandert van "http: //" in "https: //".
Gegevens die zijn versleuteld via SSL kunnen niet worden gelezen door derden. Verzend uw
vertrouwelijke informatie alleen als SSL-codering is geactiveerd en neem bij twijfel contact met ons
op.

Bezwaar tegen promotie-e-mails
Als onderdeel van de wettelijke verplichting om een opdruk te verstrekken, moeten we onze
contactgegevens publiceren. Sommige hiervan worden door derden gebruikt om ongewenste
advertenties en informatie te verzenden. We maken hierbij bezwaar tegen elke overdracht van
advertentiemateriaal van welke aard dan ook die niet uitdrukkelijk door ons is geautoriseerd. We
behouden ons ook uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen
ongewenste en ongevraagde verzending van advertentiemateriaal. Dit geldt met name voor
zogenaamde spam-e-mails, spam-brieven en spamfaxen. We willen erop wijzen dat de
ongeoorloofde overdracht van advertentiemateriaal zowel mededingingsrecht, civiel recht als
strafrecht kan beïnvloeden. Met name spam-e-mails en spamfaxen kunnen leiden tot hoge
schadeclaims als ze de bedrijfsactiviteiten verstoren als gevolg van overbezetting van mailboxen of
faxmachines.
Gecodeerde betalingen
Wij beveiligen uw gegevens bij betalingstransacties. Dit is de reden waarom onze site SSL-codering
gebruikt om veiligheidsredenen en om uw vertrouwelijke en persoonlijke inhoud te beschermen
tijdens verzending in betalingstransacties. U kunt zelf zien of SSL-codering is geactiveerd of niet. U
kunt het gebruik van codering herkennen aan de adresregel van de browser. Gegevensoverdracht
wordt alleen gecodeerd als de normale weergave verandert van "http: //" in "https: //". De
browserregel "https: //" toont het gebruik van SSL-codering, de betalingstransacties zijn nu
gecodeerd. Door SSL-codering te activeren, kunnen derden uw vertrouwelijke gegevens niet lezen.
Draag uw gegevens daarom alleen over als SSL-codering is geactiveerd.

Facebook-plug-in
U vindt plug-ins van het sociale netwerk Facebook op onze website. De aanbieder is Facebook Inc.,
gevestigd in de VS, Californië 94025, 1 Hacker Way, Menlo Park. Het Facebook-logo of de knop 'Vind
ik leuk' op onze pagina karakteriseren de Facebook-plug-ins. Let ook op het overzicht van de
Facebook-plug-ins op http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Wanneer u onze website bezoekt, gebruiken we de plug-in om rechtstreeks verbinding te maken met
de Facebook-server. Je wordt dan via je browser daarheen geschakeld. Voor Facebook betekent dit
dat u onze website hebt bezocht met uw IP-adres. Met een klik op de "Vind ik leuk" -knop van
Facebook koppelt u de inhoud van onze website aan uw profiel op Facebook. Voor Facebook kan het
bezoek aan onze site worden toegewezen aan uw gebruikersaccount. We hebben geen kennis van
het type inhoud dat naar Facebook wordt verzonden en hoe Facebook het gebruikt.
Voor meer informatie over gegevensverzameling en gegevensgebruik, zie de Facebookgegevensbeschermingsverklaring, die u kunt vinden op http://de-de.facebook.com/policy.php.
U kunt voorkomen dat uw bezoek aan onze site wordt toegewezen aan uw Facebook-profiel door
eenvoudig van tevoren uit te loggen bij uw Facebook-account.

Gebruik van Google AdSense
We integreren advertenties van Google AdSense op onze website. Google AdSense is een
remarketingfunctie van Google Inc. Hiermee kunnen bezoekers van onze website op maat gemaakte,
op interesses gebaseerde advertenties aanbieden. Hiervoor worden cookies gebruikt. Deze
tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen, genereren informatie die u als bezoeker
herkenbaar maakt, bijvoorbeeld door uw IP-adres te identificeren. Webbakens worden ook gebruikt.
Dit zijn onzichtbare afbeeldingen die worden gebruikt om de bezoekersstroom naar een website te
analyseren. Google verzendt alle bovenstaande informatie naar zijn servers in de VS. In dit verband
weigert Google de opslag van persoonlijke gegevens en het samenvoegen van de IP-adressen met
andere Google-services. Google Inc. verhindert echter niet dat de informatie aan derden wordt
bekendgemaakt.
U kunt deze remarketingfunctie voorkomen. U kunt de nodige instellingen maken op de volgende
website: http://www.google.com/settings/ads.
U kunt de opslag van cookies al voorkomen via de pagina
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. U kunt hetzelfde resultaat bereiken met
de overeenkomstige instellingen in uw browser, die aan u worden uitgelegd met behulp van de helpfunctie. Zonder cookies kunnen de presentatie en functie van onze website worden beperkt.
Door onze website te gebruiken, stemt u er regelmatig mee in dat Google de gegevens voor
remarketing verzamelt en verwerkt op de hierboven beschreven manier.

Google AdWords
We gebruiken een online advertentieprogramma van Google Inc. op onze website met Google
AdWords. Conversies worden ook gebruikt. Met deze tool plaatst Google AdWords een cookie op uw
pc wanneer u via een Google-advertentie naar onze website komt. De cookie is niet langer geldig na
30 dagen. Het dient niet voor persoonlijke traceerbaarheid. Als u onze website als gebruiker bezoekt
en de cookie nog steeds werkt, herkennen wij en Google dat u op de bijbehorende advertentie hebt
geklikt en bent doorgestuurd naar onze pagina. Elke Google AdWords-klant krijgt een andere cookie
toegewezen. Op deze manier kunnen cookies niet worden getraceerd via de websites van AdWordsklanten.
Met de gegevens die zijn verkregen via conversiecookies, worden conversiestatistieken gemaakt voor
AdWords-klanten. Als klant leren we het totale aantal gebruikers dat op onze advertentie heeft
gereageerd en vervolgens werd doorgestuurd naar een website die was voorzien van een tag voor
het bijhouden van conversies. Tijdens dit proces ontvangen we geen informatie waarmee we u
persoonlijk als gebruiker kunnen identificeren.
Als u de trackingprocedure afwijst, kan de Google-conversietracking-cookie via uw internetbrowser
worden gedeactiveerd. Gebruik indien nodig de help-functie van de browser voor meer informatie. U
kunt meer informatie vinden over de gegevensbeschermingsregels van Google op
http://www.google.de/policies/privacy/.

Gebruik van Google Analytics
We gebruiken de webanalysedienst Google Analytics van Google Inc. op onze website, deze maakt
gebruik van cookies. Dit zijn tekstbestanden die, wanneer ze op uw pc worden opgeslagen, een
analyse van uw gebruikersgedrag met betrekking tot onze website mogelijk maken. De cookies
genereren informatie die naar een Google-server wordt verzonden. Deze servers bevinden zich
meestal in de Verenigde Staten, maar houden zich aan de afspraken om de Europese economische
ruimte te gebruiken en uw IP-adres in te korten voordat ze naar de Verenigde Staten worden
verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het IP-adres alleen ingekort nadat het naar de VS
is verzonden. Google evalueert de verzonden informatie en biedt in deze context verdere diensten
voor ons website-exploitanten. Het vastgestelde IP-adres wordt niet samengevoegd met andere
Google-services.
U kunt voorkomen dat cookies op uw computer worden opgeslagen door uw browserinstellingen te
wijzigen. Dit kan echter beperkingen met zich meebrengen voor de presentatie en functionaliteit bij
het gebruik van onze website.
Een browserplug-in voorkomt ook het verzamelen en gebruiken van de gegevens die door de cookies
worden gegenereerd. U kunt het downloaden via de volgende link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Meer informatie over de gegevensbeschermingsvoorwaarden van Google en Google Analytics vindt u
op: http://www.google.com/analytics/terms/de.html of op https://www.google.de/intl/de/policies/.

Google Analytics-remarketing
We gebruiken de remarketingfunctie van Google Inc. op onze website. Met deze functie werken we
samen met Google om aangepaste en op interesses gebaseerde advertenties aan onze bezoekers te
presenteren. Cookies worden op uw computer geplaatst. Dit zijn tekstbestanden die gebruikers
herkennen wanneer ze pagina's bezoeken en zo op interesses gebaseerde advertenties in het hele
Google-netwerk mogelijk maken. In dit verband weigert Google het verzamelen van persoonlijke
gegevens en brengt het volgens zijn eigen informatie geen verbindingen tot stand met andere
Google-services.
U kunt de remarketingfunctie van Google voorkomen door de juiste instellingen te maken op
http://www.google.com/settings/ads. Verder kan het gebruik van cookies worden gedeactiveerd via
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp of door de instellingen in uw browser te
wijzigen. Gebruik indien nodig de help-functie. U kunt meer informatie vinden over remarketing van
Google en de algemene verklaring van Google over gegevensbescherming op:
http://www.google.com/privacy/ads/.

Google Maps-plug-in
We gebruiken een plug-in van de internetdienst Google Maps op onze website. Google Maps wordt
beheerd door Google Inc., gevestigd in de VS, CA 94043, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View.
Door Google Maps op onze website te gebruiken, wordt informatie over het gebruik van deze
website en uw IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en ook op deze server
opgeslagen. We hebben geen kennis van de exacte inhoud van de verzonden gegevens, noch van het
gebruik ervan door Google. In dit verband ontkent het bedrijf de verbinding van de gegevens met
informatie van andere Google-services en het verzamelen van persoonlijke gegevens. Google kan de
informatie echter wel aan derden doorgeven.
Als u Javascript in uw browser deactiveert, voorkomt u dat Google Maps wordt uitgevoerd. U kunt
echter geen kaartweergave op onze website gebruiken.
Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de beschreven verzameling en
verwerking van informatie door Google Inc.
Meer informatie over de gegevensbeschermingsregels en gebruiksvoorwaarden voor Google Maps
vindt u hier: https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Google+ plug-in
We gebruiken Google+ functies op onze website. Het sociale netwerk wordt geleverd door Google
Inc., gevestigd in de Verenigde Staten, CA 94043, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View.
Met Google+ kunt u inhoud wereldwijd publiceren via de knop. U krijgt ook gepersonaliseerde
inhoud aangeboden van Google en partnerproviders. Google slaat uw beoordeling (+1) van inhoud
en informatie op van websites waarop u hebt geklikt toen +1 werd toegewezen.
Je + 1-beoordeling kan samen met je profielnaam en foto worden weergegeven in andere Googleservices. Google registreert uw 1+ activiteiten in het algemeen. Deze opname wordt gebruikt om het

Google-aanbod voor u te optimaliseren en personaliseren. Als u het Google+ platform wilt gebruiken,
maakt u een wereldwijd zichtbaar profiel onder een naam naar keuze. De gekozen naam is ook van
toepassing op de andere Google-services. Iedereen die uw e-mailadres kent, heeft toegang tot uw
Google+ profiel.
Google gebruikt de gegevens die zijn verzameld in het kader van zijn voorschriften voor
gegevensbescherming, onder andere om statistieken samen te stellen die worden doorgegeven aan
partnerbedrijven of worden gebruikt voor andere doeleinden. Details over het gebruik van de
gegevens en de voorschriften voor gegevensbescherming zijn te vinden op
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. De link bevat ook informatie over de individuele
instelling van gegevensbescherming op Google+.

Gebruik van Hotjar
Onze website maakt gebruik van Hotjar. Dit is de naam van een analysesoftware van Hotjar Ltd.
genoemd. U kunt de website op http://www.hotjar.com bereiken. Het bedrijf is gevestigd op 3 Lyons
Range- 20 Bisazza Street- Sliema SLM 1640 in Malta.
De software stelt ons in staat om het gebruiksgedrag van onze bezoekers te analyseren door klikken,
muisbewegingen en dergelijke op onze website te meten en evalueren. De informatie die een
trackingcode en cookies verzamelen, wordt naar de Hotjar-server verzonden. Deze informatie is
voornamelijk apparaatgerelateerde gegevens, zoals het IP-adres van uw apparaat en uw e-mailadres
met uw voor- en achternaam, op voorwaarde dat u ons deze informatie hebt verstrekt. De
schermgrootte van uw apparaat, het apparaattype en browserinformatie zoals type en versie, uw
geografische positie en uw voorkeurstaal worden ook vastgelegd. Typische logbestandgegevens zoals
het domein, bezochte pagina's en toegangsdatum en -tijd worden ook vastgelegd via Hotjar. De
software gebruikt deze gegevens voor evaluatie en maakt mogelijk gebruik van andere services van
derden, zoals Google Analytics en anderen. Deze serviceproviders kunnen ook bijbehorende
gebruikersgegevens verwerken en opslaan.
Door onze website te gebruiken stemt u in met het gebruik van Hotjar. U kunt het verzamelen en
gebruiken van uw gegevens door Hotjar voorkomen via de link https://www.hotjar.com/opt-out. Let
ook op de afzonderlijke gegevensbeschermingsverklaringen van andere dienstverleners zoals Google
Analytics in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Instagram-plug-in
We integreren ook functies van de online service Instagram op onze website. Deze functies worden
geleverd door Instagram Inc. Het is gevestigd in de VS, CA 94025, 1601 Willow Road, Menlo Park.
Met de Instagram-knop kunt u een koppeling maken naar uw Instagram-account wanneer u onze
website bezoekt, op voorwaarde dat u bent aangemeld bij Instagram. Instagram ontvangt dus de
informatie over uw bezoek aan onze website en kan dit bezoek aan uw Instagram-profiel toewijzen.
We hebben geen kennis van de inhoud van de verzonden informatie of van het gebruik ervan door
Instagram.
Meer informatie over gegevensverzameling en gegevensgebruik door Instagram vindt u in de
Instagram-gegevensbeschermingsverklaring op http://instagram.com/about/legal/privacy/.

Twitter-plug-in
We gebruiken ook functies van de microblogdienst Twitter op onze website. Twitter wordt beheerd
door Twitter Inc. Het Amerikaanse bedrijf is gevestigd in de VS, San Francisco, CA 94103, 1355
Market St, Suite 900.
De belangrijkste functie van Twitter is de "tweet-functie". Als u dit op onze website gebruikt, wordt
er een link naar uw Twitter-account gemaakt. Gegevens kunnen worden uitgewisseld met andere
gebruikers en gegevens kunnen worden overgedragen naar Twitter. We zijn niet op de hoogte van de
inhoud van de gegevens die naar Twitter zijn verzonden, noch zijn we op de hoogte van het gebruik
ervan. Lees meer over deze vragen op http://twitter.com/privacy. Daar vindt u de gedetailleerde
gegevensbeschermingsverklaring van Twitter. Bovendien biedt het platform u de mogelijkheid om
uw privacy-instellingen zelf te configureren via http://twitter.com/account/settings.

