Privacy beleid, Oktober 2017
DIT PRIVACYBELEID IS VAN TOEPASSING OP DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR GOCIETY
SOLUTIONS VAN GEBRUIKERS VAN DE GOCIETY SOLUTIONS CLIP (GoLiveCLip), APPLICATIES
(GoLivePhone en GoLiveAssist) EN WEBSITE, ALSMEDE ENIGE ONLINE TOEPASSINGEN, DIENSTEN EN/OF
PROGRAMMA'S DIE DOOR GOCIETY SOLUTIONS WORDEN AANGEBODEN. DIT BELEID LEGT UIT WELKE
GEGEVENS WIJ VERZAMELEN, WANNEER EN HOE WIJ DIE GEGEVENS GEBRUIKEN, HOE WIJ DE
GEGEVENS BESCHERMEN, EN DE OPTIES DIE U HEEFT MET BETREKKING TOT UW PERSOONLIJKE
GEGEVENS. GOCIETY SOLUTIONS B.V. IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET VERWERKEN VAN UW
PERSOONLIJKE GEGEVENS.
Als u vragen heeft over dit privacybeleid, stuur dan een e-mail naar info@gocietysolutions.com met als
onderwerp 'Privacy'.

WAT VOOR GEGEVENS VERWERKEN WIJ EN WAARVOOR?
De onderstaande sectie geeft de verwerking van gegevens weer van zowel gebruikers van GoLivePhone,
in combinatie met de GoLiveClip, als van GoLiveAssist. Als u een GoLiveAssist-gebruiker bent, lees dan
onderstaande paragraaf 'GoLiveAssist'. De persoonsgegevens die Gociety Solutions van GoLiveAssistgebruikers verwerkt wordt specifiek in deze paragraaf behandeld.
Uw Persoonsgegevens
Bij het downloaden of installeren van Gociety Solutions Applicaties of bij het registreren op de Gociety
Solutions Website, kan u worden gevraagd persoonsgegevens over uzelf te verstrekken. Afhankelijk van
welke Applicatie of Web-based dienst u van plan bent te gaan gebruiken, bevatten deze gegevens
sommige of alle van de volgende gegevens: naam, e-mail, telefoonnummer, adres, foto,
geboortedatum, gewicht, lengte, geslacht, bloedgroep, medische aandoeningen, medicatie, allergieën
en aantal vallen in het afgelopen jaar.
Bovendien kan uw installatie en/of gebruik van deze Gociety Solutions Applicatie en onze website leiden
tot het verzamelen van aanvullende informatie, zoals locatie-informatie (provider, lengtegraad,
breedtegraad en nauwkeurigheid), bezochte plaatsen en uw Android-ID. Deze gegevens helpen Gociety
Solutions bij het aanmaken van uw "Gebruikersaccount" bij ons, waardoor u ook toegang krijgt tot onze
Applicatie en Website. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt, indien noodzakelijk en
overeenkomstig krachtens toepasselijke wetten, met inbegrip van wetten buiten uw land van verblijf,
om (1) upgrades en/of updates van de Applicaties te versturen, waaronder software van derden, naar
uw mobiele telefoon of e-mailadres (2) te voldoen aan uw behoeften en voorkeuren en deze te
begrijpen om ons te helpen nieuwe en verbeterde functies, producten en diensten te ontwikkelen (3)
onze diensten voor u op de markt te brengen en te promoten (4) upgrades of updates beschikbaar
maken voor of verzenden naar de Applicaties, of naar andere producten en diensten (5) met u te
communiceren over uw Gebruikersaccount en deze te beheren (6) te voldoen aan een juridisch proces
(7) te reageren op verzoeken van publieke en overheidsdiensten, (8) om onze algemene voorwaarden af
te dwingen (9) om onze transacties te beschermen (10) om onze rechten, privacy, veiligheid of

eigendom en/of die van u of anderen te beschermen en (11) ons in staat te stellen om mogelijke
beschikbare verhaalsmogelijkheden en mogelijke geleden schade te beperken.
Contactgegevens van Derden
De Gociety Solutions Applicaties en Website stellen u in staat om contactgegevens in te voeren voor
bijvoorbeeld zorgverleners, familie en vrienden, waaronder naam, adres en telefoonnummer, zodat het
gemakkelijker is contact op te nemen met deze individuen. Contactgegevens van derden worden ook
verzameld zodat GoLivePhone-gebruikers andere individuen toegang kunnen geven tot inhoud
("content") en zodat GoLiveAssist-gebruikers gekoppeld kunnen worden aan de individuen aan wie ze
zorg verlenen. "Content" verwijst naar alle tekst, materialen, documenten, afbeeldingen, grafieken,
logo's, ontwerpen, audio, video, en enige andere informatie die wordt aangeboden door of op, geüpload
naar en/of gedownload van de Gociety Solutions Applicaties of Website. Om GoLiveAssist-gebruikers
toegang te geven tot de persoonsgegevens van de GoLivePhone-gebruikers, dienen GoLivePhone
gebruikers expliciet toestemming aan ons geven en moeten gerelateerde GoLiveAssist-gebruikers
("Bevoegde Gebruikers") zich registreren bij Gociety Solutions.
Gezondheidsgegevens
De Gociety Solutions Clip, Applicaties en Website verzamelen gegevens gerelateerd aan uw gezondheid
of, voor GoLiveAssist-gebruikers, gegevens gerelateerd aan het individu aan wie u zorg verleent. De
volgende gezondheidsgegevens worden verwerkt door de Gociety Solution Applicaties: video, audio en
tekst gerelateerd aan activiteit/inactiviteit, aantal vallen/valrisico-beoordeling, gewicht, bloeddruk,
hartslag, slaap, gezette stappen, aantal transities, loopsnelheid, loopassymmetrie en medicatiebeheer.
Deze data worden via sensors in de GoLiveClip verzameld en middels Bluetooth Light Energy (BLE) naar
de GoLivePhone applicatie verstuurd. Binnen de Applicaties en Website worden de gegevens
weergegeven om u en diegene die u toestemming geeft te helpen gegevens over uw gezondheid en
veiligheid te begrijpen en te visualiseren. Deze gegevens zullen ook worden gebruikt om zorgverleners
te helpen een model te implementeren voor preventie, vroege diagnose en voortdurende hulp op
afstand. Gociety Solutions zal trendanalyses en abnormaliteitsdetectie uitvoeren om zorgverleners te
helpen om te voorspellen wanneer de individuen aan wie zij zorg verlenen meer ondersteuning of
toezicht nodig hebben.
Apparaat- en netwerkinformatie
Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij informatie over uw bezoek verzamelen en deze informatie
opslaan in onze webserverlogbestanden, de registers van de activiteit op onze sites. De servers leggen
de informatie automatisch vast en slaan de informatie elektronisch op. De informatie die wij in
webserverlogbestanden opslaan, helpt ons de site te beheren, het gebruik te analyseren,
diagnoseproblemen met onze server op te lossen, de website en haar content te beschermen voor
ongepast gebruik, de werking van de Applicatie en Website en de vormgeving te verbeteren en onze
marketing en promotieactiviteiten te verbeteren. Deze informatie kan ook worden gebruik om uw
behoeften en voorkeuren te begrijpen, en bestaande producten en diensten te verbeteren. We
gebruiken deze informatie tevens om bij te houden of onze Applicaties meerdere keren worden
gedownload, in strijd met onze Eindgebruikerslicentieovereenkomst. Wij verzamelen de volgende
informatie:
a) uw unieke IP-adres (Internet protocol);
b) Google Play Store (primaire account-gegevens, wordt gebruikt om toegang te verkrijgen tot de
andere Google Diensten in de App) en, indien relevant, Apple App Store (primaire accountgegevens, wordt gebruikt om toegang te verkrijgen tot de andere Apple Diensten in de App)

c) de naam van uw unieke Internet serviceprovider;
d) het serienummer van uw mobiel apparaat;
e) het dorp/de stad, provincie/staat en land van waaruit u toegang heeft tot onze Applicatie of
Website;
f) welk type browser of computer u gebruikt;
g) het aantal links waarop u klikt binnen de Applicatie of Website;
h) de datum en het tijdstip van uw bezoek;
i) de webpagina van waaruit u bij onze Website bent gekomen;
j) de pagina's die u heeft bezocht; en
k) bepaalde zoekopdrachten/vragen die u via onze website(s) heeft uitgevoerd.
Ondersteuningsinformatie
Indien u contact opneemt met Gociety Solutions of haar service providers voor ondersteuning of om een
klacht in te dienen, vragen wij om contactgegevens en/of diagnostische of andere technische informatie
met betrekking tot de toestand van uw Solution. Deze informatie zal nuttig zijn voor
a) oplossen van problemen;
b) klantenondersteuning;
c) software-updates;
d) kwaliteitszorg;
e) opleiding (oproepen kunnen worden opgenomen. Dit wordt voorafgaand aan de opname aan u
gemeld);
f) verbetering van Gociety Solutions Applicaties en Website en gerelateerde diensten in
overeenstemming met dit privacybeleid.
Locatie-informatie
Applicaties van Gociety Solutions kunnen, na uw toestemming, uw huidige locatie-informatie bepalen
(oftewel de Geolocatie). Dit is noodzakelijk zodat u de functionaliteit van de "geo-fencing" of
"locatiebepaling" kunt gebruiken, en waardoor u uw locatie kunt delen met uw contacten binnen de
Applicatie. In deze context kan, indien noodzakelijk, locatie-informatie door Gociety Solutions worden
verzameld. Als u data-diensten en op locatie-gebaseerde functionaliteit inschakelt, kan Gociety
Solutions informatie verzamelen van uw mobiele telefoon, zoals GPS-informatie, drager-ID, toren-ID,
Basic Service Set Identifier (“BSSID”) van Wifi-toegangspunten en signaalsterkte van zichtbare Wifitoegangspunten of celtorens).

GoLiveAssist-GEBRUIKERS
Als u een GoLiveAssist-gebruiker bent, worden de volgende persoonsgegevens in de GoLiveEngineomgeving verzameld:
•
•
•

Naam
Telefoonnummer
E-mailadres

U KUNT HIER EEN LIJST BEKIJKEN VAN ALLE GEGEVENSTYPEN DIE GOCIETY SOLUTIONS VERZAMELT
VIA HAAR APPLICATIES EN WEBSITE: https://www.goliveclip.eu/wp-content/uploads/2018/06/

Gociety_Solutions_GoLiveEngine_Database_Records_v1.2_June18.pdf

WAAR WORDEN UW GEGEVENS OPGESLAGEN?
De gegevens die wij via onze Applicaties en Website verzamelen worden opgeslagen op onze servers.
Indien u onze Applicaties in de Verenigde Staten gebruikt, worden uw gegevens op onze servers in de
V.S. opgeslagen. Indien u onze Applicaties in Europa gebruikt, worden uw gegevens in Duitsland
opgeslagen, op onze Duitse servers. De gegevens worden ook opgeslagen op het apparaat waarop u de
gegevens invoert - telefoon, tablet of computer.
De GoLivePhone applicatie werkt enkel wanneer deze is verbonden met de GoLiveClip. Op het moment
dat beide verbonden zijn, vindt datasynchronisatie plaats. De data wordt van de GoLiveClip naar de
GoLivePhone verplaatst. Wanneer er geen verbinding is, worden er ook geen gegevens verzameld door
de GoLiveClip. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer bluetooth op uw telefoon uitstaat, wanneer de
GoLiveClip te ver verwijderd is van uw mobiele telefoon waarop de GoLivePhone applicatie is
geïnstalleerd of wanneer uw account gedeactiveerd is. De GoLiveClip slaat dus zelf geen data op.

HEBBEN ANDEREN TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS?
Ja, de personen waarvan u heeft aangeven dat ze uw gegevens mogen ontvangen
Een deel van het belangrijkste voordeel van het gebruik van Gociety Solutions Applicaties en de Website
is het makkelijker maken voor bijvoorbeeld zorgverleners, familie en vrienden om Content te delen. Als
u ons toestemming geeft, zullen wij Bevoegde Gebruikers toegang geven tot uw persoons- en/of
gezondheidsgegevens. Het is uw verantwoordelijkheid om de toegang in te trekken als een Bevoegde
Gebruiker niet langer toegang mag hebben tot deze gegevens.
Ja, derde partijen die onze Applicaties versterken en ondersteunen
Gociety Solutions gebruikt Google Agenda, Contacten, E-mail en Maps om onze communicatie en geolocatie-diensten te versterken. Gociety Solutions gebruikt ook derde partijen voor activering, facturatie,
levering, onderhoud en deactivering van producten en diensten.
Ja, derde partijen en de overheid als zich juridische of handhavingsproblemen voordoen
We delen persoonlijke gegevens, mits redelijkerwijs nodig om (i) te voldoen aan de wettelijke processen
of afdwingbare verzoeken van overheidsinstanties, of anders bij wet vereist; (ii) samen te werken met
derden voor het onderzoeken van handelingen die in strijd zijn met deze Overeenkomst; of (iii) samen te
werken met systeembeheerders bij internetproviders, netwerken of computerfaciliteiten om deze
Overeenkomst af te dwingen, (iv) juridische stappen te ondernemen tegen iemand de
Eindgebruikerslicentieovereenkomst overtreed, of opzettelijk of onopzettelijke schade of storing
veroorzaakt aan de rechten of eigendom van Gociety Solutions of derden, met inbegrip van andere
klanten.
We zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen of verhuren. We kunnen echter wel, van tijd tot tijd,
demografische gezamenlijke informatie verkopen of verhuren die niet identificeerbare persoonlijke
informatie bevat.

OPMERKING BIJ DERDE PARTIJEN: Derde partijen met links op onze Website kunnen persoonsgegevens
van u verzamelen. Wij zijn niet verantwoordelijke voor het privacybeleid of de praktijken van dergelijke
sites en de praktijken van deze sites vallen niet onder dit Privacybeleid. Indien u vragen heeft over het
privacybeleid of de praktijken van een website van een derde partij, dient u contact op te nemen met de
site-administrator of webmaster van die specifieke site. We kunnen van tijd tot tijd samenwerken met
andere bedrijven om co-branded producten en diensten aan te bieden. Informatie die u verschaft in het
kader van co-branded diensten of enige gezamenlijke gesponsorde producten, diensten of producten
worden het gezamenlijk eigendom van Gociety Solutions en onze co-branding partner(s). Wij zullen uw
gegevens bewaren conform de voorwaarden van dit Privacybeleid. Echter, het Privacybeleid en de
praktijken van derden vallen niet onder dit Privacybeleid. Raadpleeg het Privacybeleid van de andere
entiteit om te zien hoe zij deze gegevens zullen gebruiken en beschermen.

UW KEUZE OM TE KOPPELEN MET WEBSITES EN APPLICATIES VAN DERDEN
Indien u er voor kiest om de Gociety Solutions Applicaties of Website te integreren of te koppelen met
diensten van derden (bijvoorbeeld e-mail diensten van derden, of diensten die uw gebruik voor toegang
tot en gebruik van sociale netwerken of andere diensten die worden aangeboden door derden), geeft u
Gociety Solutions (en haar service providers) de toestemming uw gegevens namens u te delen met deze
Diensten van derden. Deze gegevens kunnen het volgende omvatten: (i) uw gebruikers-ID, wachtwoord,
authentificatietokens of andere gegevens voor elke e-maildienst van derden of andere account(s) die u
integreert met uw Gociety Solutions Applicaties of Website, (ii) profielinformatie van uw account, uw
weergaveafbeelding, weergavenaam, persoonlijk bericht, beschikbare status, land, tijdzone, unieke
identificatiegegevens van het toestel, enz.); (iii) informatie van de contactpersonen op uw toestel, (iv)
een indicatie van welke toepassingen of diensten van derden u hebt aangesloten op uw account; en (v)
sessiegegevens voortvloeiend uit uw gebruik van de toepassingen of diensten van derden die u hebt
aangesloten op uw Softwareaccount (bijvoorbeeld hoge scores die u hebt behaald in een aangesloten
spel of toepassing van derde, of gegevens voor instant messaging). U geeft Gociety Solutions eveneens
toestemming deze gegevens bekend te maken aan de toepasselijke serviceproviders van derden voor
activering, facturatie, levering, onderhoud en deactivering. Indien u Diensten van derden of software
van derden gebruikt op of in verband met de Gociety Solutions Applicaties of Website, kunnen derden
gegevens (waaronder persoonsgegevens) die zijn opgeslagen op uw account lezen, openen, exporteren
of anders verwerken. Diensten van derden vallen buiten het beheer van Gociety Solutions, dus als u
ervoor kiest om uw account aan diensten te koppelen, worden uw gegevens beschermd krachtens het
privacybeleid van dergelijke derde partijen. U dient het relevante beleid te raadplegen voordat u
Diensten van derden of Software van derden gebruikt.

HOE LANG BEWAREN WIJ DE GEGEVENS?
Wij bewaren uw persoonsgegevens en Content zo lang als u een Gociety Solutions Gebruikersaccount
heeft, en tot zes (6) maanden nadat de account is gesloten. Op schriftelijk verzoek van u zal Gociety
Solutions uw persoonsgegevens van haar databases verwijderen en zal ervoor zorgen dat uw
persoonsgegevens verwijderd worden van databases van derden. Schriftelijke verzoeken moeten
worden gericht aan Gociety Solutions via support@gocietysolutions.com.

HOE BEVEILIGEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Gociety Solutions doet er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw informatie en uw
gebruikersaccount te beschermen. Gociety Solutions gebruikt een combinatie van redelijke fysieke,
technische en administratieve veiligheidscontroles om de veiligheid en integriteit van uw
persoonsgegevens te behouden, te beschermen tegen verwachte dreigingen of gevaar voor de
veiligheid of integriteit van dergelijke informatie en te beschermen tegen onbevoegde toegang tot of
gebruik van dergelijke informatie die kan leiden tot aanzienlijke schade of overlast voor u. Echter,
dataverkeer over het Internet, al dan niet draadloos, en via bluetooth kan niet gegarandeerd 100% veilig
zijn. Als gevolg daarvan kunnen we niet verzekeren dat de gegevens die u aan ons stuurt veilig zijn. Door
het gebruik van de GoLiveClip, Applicaties of de Website, accepteert u dit risico.
Veiligheidsmaatregelen
Het dataverkeer tussen de GoLiveClip en GoLivePhone applicatie middels BLE komt tot stand middels
lokaal opgeslagen en versleutelde wachtwoorden. Deze worden automatisch aangemaakt wanneer de
GoLiveClip en de GoLivePhone applicatie voor het eerst aan elkaar gekoppeld worden. Wij raden u aan
om deze koppeling uit te voeren in een vertrouwde omgeving, bijvoorbeeld in uw eigen woning.
Gociety Solutions gebruikt een standaard encryptie om uw gegevens in verdere transit te beschermen.
Dit wordt meestal aangeduid als Transport Layer Security ("TLS") of Secure Socket Layer ("SSL")
Technologie. U bent verantwoordelijk voor de gegevens die zijn opgeslagen op uw mobiele apparaat of
computer. U kunt dit doen door ingebouwde beveiligingstoepassingen in te schakelen en beveiligingssoftware aan te schaffen. Wij raden aan dat u de nodige stappen onderneemt om alle
computerapparatuur die u voor toegang tot onze Applicaties en Website gebruikt te beveiligen. De door
Gociety Solutions verzamelde informatie, die op onze servers is opgeslagen, wordt beschermd door een
combinatie van redelijke fysieke, technische en administratieve veiligheidscontroles, waaronder
authenticatie, back-ups en toegangscontrole. Als Gociety Solutions kennis heeft genomen van een
inbreuk in het veiligheidssysteem, kunnen wij proberen dit aan u te melden en u informatie te
verschaffen over beschermende maatregelen, indien beschikbaar, via het e-mailadres dat u aan ons
heeft verstrekt of door het plaatsen van een bericht op de Website. Afhankelijk van waar u woont, heeft
u mogelijk een wettelijk recht om dergelijke berichten schriftelijk te ontvangen.
NIETTEGENSTAANDE ENIGE STAPPEN DIE DOOR ONS ZIJN ONDERNOMEN, IS HET NIET MOGELIJK OM DE
VEILIGHEID EN INTEGRITEIT TE GARANDEREN VAN GEGEVENS DIE VIA BLUETOOTH OF OVER HET
INTERNET ZIJN VERSTUURD. WIJ KUNNEN NIET GARANDEREN DAT UW GEGEVENS NIET TOEGANKELIJK
WORDEN, OPENBAAR WORDEN GEMAAKT OF VERNIETIGD WORDEN DOOR EEN BREUK VAN EEN VAN
ONZE FYSIEKE, TECHNISCHE OF ADMINISTRATIEVE VEILIGHEIDSMAATREGELEN. DAAROM GARANDEREN
OF WAARBORGEN WE NIET DE VEILIGHEID OF INTEGRITEIT VAN GEGEVENS DIE U VIA DE CLIP NAAR DE
APPLICATIE EN/OF NAAR ONS STUURT EN KUNNEN DEZE OOK NIET GARANDEREN OF WAARBORGEN.

WAT KUNT U DOEN OM UW PERSOONSGEGEVENS TE BESCHERMEN?
U bent verantwoordelijk voor het nemen van redelijke voorzorgsmaatregelen om uw Gebruikersnaam
en accountgegevens tegen bekendmaking aan derden te beschermen. U dient Gociety Solutions
onmiddellijk op de hoogte te stellen via support@gocietysolutions.com als u vermoedt dat of als u op de
hoogte bent van enig ongeautoriseerd gebruik van uw Gebruikersnaam, wachtwoord of enig
veiligheidsinbreuk.
Gociety Solutions zal u NOOIT een e-mail sturen waarin wordt gevraagd om vertrouwelijke informatie
zoals accountnummers, gebruikersnamen, of wachtwoorden en u moet NOOIT dergelijke e-mails

beantwoorden. Als u een dergelijke e-mail ontvangt, naar verluid van Gociety Solutions, reageer dan
niet op deze e-mail en stel Gociety Solutions op de hoogte via support@gocietysolutions.com.

HOE KUNT U UW PERSOONSGEGEVENS UPDATEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN?
Persoonsgegevens en content die u aan Gociety Solutions verstrekt via de Gociety Solutions Applicaties
of Website kunnen worden aangepast via "Instellingen" in de Gociety Solutions Applicaties of Website.
Als u gegevens uit uw account verwijdert, zullen deze niet langer worden getoond aan u of anderen die
Gociety Solutions Applicaties of Website gebruiken. Back-ups van deze gegevens blijven verbonden met
uw account in onze archiefservers. U kunt uw account deactiveren door contact op te nemen met de
klantenservice via support@gocietysolutions.com.

WAT IS JULLIE COOKIEBELEID?
Gociety Solutions of haar service providers kunnen “cookies” (kleine stukjes gegevens die zijn
opgeslagen op uw mobiele telefoon of PC) of gelijkaardige instrumenten met behulp van
geanonimiseerde informatie gebruiken om u toe te laten zich aan te melden op bepaalde diensten om
zowel u als Gociety Solutions te beschermen, Gociety Solutions Producten of diensten
gebruiksvriendelijker te maken of op u af te stemmen, of voor analytische doeleinden om ons te helpen
te begrijpen hoe gebruikers onze Solutions en gerelateerde diensten gebruiken en om de eigenschappen
ervan te verbeteren. Controleer de instellingen in de browser van uw mobiele telefoon of PC met
betrekking tot hoe u browser cookies kunt verwijderen of blokkeren. Gociety Solutions en haar service
providers maken zoals bijna alle websites gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die
wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die
op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site
gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip
van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde
Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de
website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met
betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie
namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover
Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende
instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van
deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het
verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor
omschreven.

IS VOOR U EEN "OPT-OUT" VOOR COMMUNICATIES VAN HET BEDRIJF MOGELIJK?
JA. U kunt kiezen voor een "opt-out" voor promotionele e-mails door de notificatievoorkeur in uw
accountinstellingen te veranderen of door u uit te schrijven door te klikken op de "Afmelden" link in alle
Gociety Solutions e-mails. Opting-out van deze e-mails stopt niet de verzending van belangrijke service
gerelateerde e-mails die nodig zijn voor uw gebruik van de Gociety Solutions Applicaties of Website.

INGESTUURDE GEGEVENS DOOR MINDERJARIGEN

We verzamelen niet bewust persoonsgegevens van individuen jonger dan 13 jaar en de Gociety
Solutions Applicaties en Website zijn ook niet gericht op individuen jonger dan 13 jaar. We verzoeken
dat deze individuen geen persoonsgegevens verstrekken via die Gociety Solutions Applicaties of
Website. Indien u bewust bent dat een gebruiker jonger dan 13 jaar de Gociety Solutions Applicaties of
Website gebruikt, neem dan contact op via support@gocietysolutions.com.

WIJZIGINGEN VAN HET PRIVACYBELEID
Gociety Solutions behoudt het recht om veranderingen en/of updates van dit Privacybeleid door te
voeren om technologische vooruitgang, wettelijke en reglementaire veranderingen en goede zakelijke
praktijken weer te spiegelen. Als Gociety Solutions haar Privacy of technisch praktijken wijzigt (zoals het
cookiebeleid) zal een geüpdatete versie deze wijzigingen weergeven en zullen we u op de hoogte stellen
van dergelijke veranderingen door de datum bovenaan dit Privacybeleid bij te werken. We raden u aan
de link naar onze website ( http://www.gocietysolutions.com/privacy-policy/ ) op te slaan en de site
regelmatig te raadplegen voor de laatste versie van dit Privacybeleid.

NEEM CONTACT MET ONS OP
Als u vragen of opmerkingen heeft over dit Privacybeleid of de praktijken van onze Applicaties of de
Website, aarzel dan niet om een e-mail te sturen naar support@gocietysolutions.com of bezoek onze
contactpagina.

☐ ‘ Ik heb dit Privacybeleid gelezen en ga akkoord dat de bovenstaande informatie, inclusief gevoelige
persoonsgegevens, alsmede gegenereerde gegevens die in het gebruik van deze gegevens kunnen
worden verwerkt en gebruikt in de mate zoals hierboven beschreven, kunnen worden verkocht eenmaal geanonimiseerd - aan bedrijven voor commerciële doeleinden en kunnen worden verkocht aan
academische instellingen voor onderzoeksdoeleinden. Bovendien ga ik akkoord met de datatransfer
naar verschillende jurisdicties.'

☐ In aanvulling op het bovenstaande, ga ik akkoord met het gebruik van mijn persoonsgegevens met
als doel direct marketing van Gociety's diensten aan mij.

