
Privacy Beleid

Het bedrijf en onze teams doen er alles aan om uw privacy en persoonlijke informatie te beschermen. Op dat
account, is dit privacybeleid opgesteld om uit te leggen hoe we de verzamelen, opslaan, beheren en gebruiken
informatie jij voorzien in ons wanneer gebruik makend van ons  website en Diensten.

Het privacybeleid hierin beschrijft de categorieën persoonsgegevens die we verzamelen van gebruikers, waaronder:
de methoden gebruikt tot verzamelen, gebruiken houden veilig, werkwijze, en openbaren met derde partijen.

In dit Beleid verwijst "Persoonlijke gegevens" naar alle informatie die kan worden gebruikt om de Gebruiker, waarbij
een "Gebruiker" de geïdentificeerde persoon is, persoonlijk of in combinatie met andere opgeslagen gegevens.

In de context van deze beleid, "behandeling" en "verwerken" van persoonlijk Gegevens referenties tot elk actie
genomen op Persoonsgegevens, met inbegrip van het verzamelen, vastleggen, structureren, opslaan, wijzigen,
openen, gebruiken, openbaring door overdragen, verspreiding, of ander toegankelijkheid, combinatie of verzoening,
beperking, wissen, of beschikbaarheid.

We houden ons aan het handhaven van transparantie bij het verzamelen en beheren van uw Persoonsgegevens. Het
is belangrijk voor ons dat u alle benodigde informatie krijgt om op de hoogte te blijven keuzes met betrekking tot de
verwerking van uw Persoonsgegevens. Om een veilige omgeving voor ons te creëren Gebruikers, we gebruiken
verschillende methoden en benaderingen om u nauwkeurige informatie te geven over: verwerken uw persoonlijk
Gegevens correct.

Wij gebruiken uw persoonlijk Gegevens voor de volgend:
● Bieden jij ons  Diensten

● Uitbreiden Gebruiker beleven Aan ons  website

● Update ons  Diensten en website

● Zeker ons  rechten en interesses

● Presteren bedrijf en administratief activiteiten nodig tot steun de voorraad van ons  Diensten tot ons
Gebruikers

● Voldoen met elk legaal of regelgevend vereisten

We implementeren uitgebreide middelen om u toegang en controle te geven over uw Persoonsgegevens. In dat Met
het oog op, kunt u contact met ons opnemen wanneer u uw persoonlijke gegevens moet bekijken, hierom
verzoeken wijziging of verwijdering, ons verzoeken om het gebruik voor een bepaald doel stop te zetten, of ons
vragen u over te dragen tot a derde feest.

Hoewel we niet kunnen garanderen dat uw persoonlijke gegevens altijd onaangetast zullen blijven, garantie Dat wij
gebruiken en zullen doorgaan gebruik maken van verschillend maatregelen tot ervoor zorgen veiligheid.



Onze Diensten worden aangeboden aan een breed publiek en zijn niet bedoeld voor gebruikers onder de 18 jaar. Wij
sta niet opzettelijk toe dat iemand jonger dan 18 jaar toegang krijgt tot onze faciliteiten, en we verzamelen ook niet
bewust of informatie bij hen opvragen. Als we ons ervan bewust worden dat er gegevens van een minderjarige zijn
verzameld, zullen we: maken elk poging tot hebben het VERWIJDERD net zo snel net zo wij redelijk kan.

Wanneer doen wij verzamelen uw persoonlijk Gegevens?
Wanneer u gebruik maakt van een van onze faciliteiten, neem dan contact met ons op via een van onze
servicekanalen, of gebruik de Site, ontvangen wij informatie over u. In sommige gevallen kunt u ons actief
persoonlijke informatie verstrekken Gegevens, maar in andere gevallen kunnen we uw Persoonsgegevens
verzamelen door uw gebruiken van ons  Diensten of onderhoud kanalen.

U bent niet verplicht om Persoonsgegevens over uzelf te verstrekken. Echter, in sommige omstandigheden, kan het
niet verstrekken van dergelijke Persoonsgegevens ons beletten de faciliteiten tot jij voorkomen jij van gebruik
makend van de plaats, of resultaat in de mislukking van ons  Faciliteiten en de Website.

Wat persoonlijk Gegevens doen wij bijeenkomen van jij?
Wij verzamelen de volgend informatie wanneer dan ook jij bladeren ons  Website:

● IK P adres

● Tijd van binnenkomst

● Datum van binnenkomst

● Web en mobiel site Pagina's bezocht

● Voorkeur taal

● Software Botsing records

● Type van browser gebruikt

● Gebruikt apparaat's informatie

Sommige van de genoemde informatie is echter mogelijk niet persoonlijk identificeerbaar voor u daarom doet niet
kwalificeren net zo persoonlijk Gegevens.

We verzamelen alle persoonlijke gegevens die u ons verstrekt door contact met ons op te nemen of wanneer u
persoonlijke gegevens verstrekt documenten voor identificatiedoeleinden. Bovendien erkent u dat uw opgegeven
naam en e-mail adres zijn persoonlijk Gegevens Dat wij openbaren tot de relevant derde partijen.

Wat is de doel van verwerking Persoonlijke gegevens?
U erkent dat we uw persoonlijke gegevens kunnen verwerken wanneer u ons machtigt om de uwe te verwerken
persoonlijk Gegevens voor een of meer specifiek doeleinden. Deze werkwijze referenties tot gevallen waar jij hebben



ons uitdrukkelijk uw gegevens via de site heeft verstrekt, zodat we deze aan derden kunnen bekendmaken. Deze
behandeling is vereist voor de legitieme belangen die door het bedrijf of de relevante derde partij worden
nagestreefd, inclusief tot verbeteren ons faciliteiten of tot beweren of verdedigen legaal rechten. Zo een
behandeling Kunnen zijn verplicht tot voldoen met a legaal verplichting.

U erkent de volgende gevallen waarin we uw persoonlijke gegevens kunnen verwerken, inclusief de: legaal basis
voor zo een Bediening:

● Als u hier specifiek om verzoekt, kunnen we persoonlijke gegevens verzamelen en deze aan derden geven
die: uw contactgegevens ontvangen. Uw Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt voor een of meer bijzonder
doeleinden met uw toestemming.

● Voor ons om te reageren op uw vragen, verzoeken of claims met betrekking tot uw gebruik van de Services,
verwerking van uw Persoonsgegevens vereist is. Een dergelijk proces is nodig om de Bedrijf's of a derde feestjes
legaal interesse.

● Wij werkwijze uw persoonlijk Gegevens tot voldoen met de relevant legaal verplichtingen.

● We kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om onze Diensten te verbeteren. Een dergelijk proces omvat
onder meer ander dingen, reviewen elk fout logboeken en ander Servicegerelateerd storing rapporten.

● Uw Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om de betrokken partijen te beschermen tegen fraude en
geautoriseerd gebruik van ons  Diensten.

● Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om verschillende bewerkingen uit te voeren en te onderhouden
die de voorraad van ons Diensten. Deze activiteiten erbij betrekken backoffice plichten, reclame ontwikkeling
activiteiten, strategisch besluitvorming, en toezicht houden methoden.

● We kunnen uw Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetten, voorschriften
en overeenkomsten om onze belangen, rechten en activa veilig te stellen, inclusief die van de relevante derde partij
feesten, zo een net zo de indienen, sporten of verdedigen legaal beweert.

Openbaring van persoonlijk Gegevens tot Derde feesten
U aanvaardt dat we uw Persoonsgegevens aan derden kunnen verstrekken, zoals onze gelieerde ondernemingen,
gelieerde entiteiten en zakenpartners. Onze servicepartners omvatten hosting en back-upopslag providers,
IP-adresrecords, gebruikersanalyse en statistische en technische diensten. Bovendien, je kan vragen dat we
bepaalde informatie via e-mail aan Bitcoin-handelshubs van derden verstrekken. In deze geval zullen we deze
derden de Persoonsgegevens verstrekken die u ons voor dit enige doel verstrekt, en hun gebruiken van uw
persoonlijk Gegevens is onderwerp tot hun relevant privacy beleid.

U aanvaardt verder dat we uw Persoonsgegevens kunnen vrijgeven aan federale, staats-, lokale en anderen
regelgevende instanties, ook wanneer een dergelijke openbaarmaking vereist is om onze belangen, rechten en
middelen.



Bovendien kunnen we uw Persoonsgegevens bekendmaken aan potentiële investeerders, kopers en financiers van
de Bedrijf of elk bedrijven in de groep van ondernemingen tot welke ons  Bedrijf behoort tot

Jij mee eens zijn Dat de Bedrijf is niet geautoriseerd tot openbaren de volgend:

● Wij zijn niet toegestaan tot naam ons  investeerders.

● We zijn niet bevoegd om bedrijfsinformatie bekend te maken aan derden met betrekking tot een: fusie,
herstructurering, consolidatie of het faillissement van het bedrijf, inclusief dat van ons geassocieerden.

● Het is ons niet toegestaan om bedrijfstransacties openbaar te maken, zoals de verkoop van activa van de
Bedrijf, zijn commissie, of zijn geassocieerden.

Koekjes en Derde partij Diensten
Wij Kunnen gebruiken derde partij Diensten, zo een net zo analytisch bedrijven of ondernemingen Dat show
advertenties op onze site. Deze diensten van derden kunnen cookies en andere informatietechnologieën gebruiken,
waarbij: deze derde partij leveranciers zijn onderwerp tot a uit elkaar gehaald privacy beleid.

Een "Cookie" is een klein tekstbestand dat kan worden opgeslagen op het apparaat dat u gebruikt om onze Site te
bezoeken of te openen. Wij gebruik cookies waarmee we gegevens kunnen verzamelen over uw gebruik van de site
om uw gebruikers- ervaring, waaronder het opslaan van uw voorkeuren en instellingen, het personaliseren en
distribueren van producten, en ander Diensten Dat zijn significant tot uw gebruiken van ons  Website.

Sommige van de cookies die we kunnen gebruiken, worden sessiecookies genoemd die tijdelijk worden gedownload
naar uw apparaat en gaat alleen mee totdat u uw webbrowser sluit. Andere cookies kunnen persistent worden
genoemd koekjes, welke blijven Aan uw apparaat na jij hou op browsen de Website. Deze aanhoudend Koekjes kan
helpen de website herken jij net zo a terugkerend bezoeker wanneer jij bladeren de website opnieuw.

Soorten van Gebruikt Koekjes
We gebruiken de volgende cookies op onze site, die afhankelijk van de uwe in uw browser kunnen worden
opgeslagen: voorkeur instellingen:

● "Strikt noodzakelijke cookies" zijn vereist voor gebruikers om door de site te bladeren en de functies ervan te
gebruiken. Deze cookies bieden u de inhoud, producten en diensten die u aanvraagt. Deze Koekjes zijn cruciaal voor
uw apparaat tot downloaden of leveren informatie, zo een net zo navigeren de Site en het gebruik van zijn
exclusieve functies, waaronder het terugkeren naar eerder bezochte pagina's. Deze Cookies identificeren gebruikers
als verbonden met de site en verzamelen uw persoonlijke gegevens, zoals die van u gebruikersnaam en de datum
van uw meest recentelijk Log in.

● "Sessie "Koekjes" zijn tijdelijk Koekjes Dat zijn verwijderd wanneer jij dichtbij uw browser.



● "Functionaliteitscookies" worden gebruikt om gebruikers te herkennen wanneer ze terugkeren naar de site,
wat ons helpt tot herinneren uw keuzes en voorkeuren. Functionaliteit Koekjes doorgaan tot bestaan wanneer uw
browser wordt gesloten en zijn geldig tot hun geschikte tijd van vervaldatum.

● "Prestatiecookies" worden gebruikt om de prestaties van de site te testen en aan te passen en deze te
leveren geaggregeerde cijfers om de gebruikerservaring te verbeteren. Deze cookies stellen ons ook in staat om
analytisch functies Aan de website en verzamelen geaggregeerd gegevens Dat kan niet zijn gebruikt tot identificeren
of neem contact op met de Gebruiker. Verder varieert de duur van deze cookies; sommige verlopen binnenkort net
zo uw browser is gesloten, terwijl anderen hebben een onbepaalde tijd Geldigheid periode.

Blokkeren en Verwijderen Koekjes
Jij kan bewerken de instellingen Aan uw browser tot blok en verwijderen sommige of allemaal Koekjes. Voor
instructies Aan hoe tot doen deze voor sommige van de meest gebruikt web browsers, Klik de links onderstaand:

● Google Chroom

● Firefox

● Safari

● internet Ontdekkingsreiziger

Echter, jij erkennen Dat Verwijderen Koekjes van uw browser Kunnen resultaat in sommige of allemaal van de Site's
Kenmerken en functionaliteit niet werkend net zo bedoeld.

Behoud van persoonlijk Gegevens
Tenzij een langere bewaartijd vereist is door de toepasselijke wetten, voorschriften, beleidslijnen of rechtbanken
bestellingen, bewaart het bedrijf uw persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is om te verwerken persoonlijk
Gegevens net zo geschetst in deze Beleid en onder de voorwaarden van Gebruiken.

We evalueren regelmatig de Persoonsgegevens die we bewaren om te zien of deze kunnen worden verwijderd
ervoor zorgen Dat het is niet bewaard langer dan nodig.

Overdracht van persoonlijk Gegevens tot Derde Land of Internationale Organisatie
U stemt ermee in dat wij uw Persoonsgegevens mogen doorgeven aan internationale organisaties of derden landen,
dat is, rechtsgebieden ander dan de een waar jij momenteel wonen. In deze situaties, de



Bedrijf zal de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen en te garanderen dat
gegevens onderwerpen hebben toegang tot afdwingbaar rechten en efficiënt legaal remedies.

Als jij zijn a Europese inwoner of a een deel van de Europese economisch Gebied (of "EER"), jij erkennen Dat deze
maatregelen zullen van toepassing zijn wanneer de volgend conditie zijn voldoen aan:

Beveiligen persoonlijk Gegevens
We implementeren adequate technische en operationele maatregelen om een passend niveau van bescherming voor
ons opgeslagen persoonlijk Gegevens. Deze maatregelen zijn voor onvoorzienbaar situaties, zo een net zo de risico
van verwerking, in het bijzonder onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, corruptie, ongeoorloofde laat los of
toegang tot de ingediend, verzameld, of afgehandeld persoonlijk Gegevens.

Vanwege wettelijke of andere verplichtingen buiten onze controle, kunnen we verplicht zijn om uw persoonlijke
gegevens vrij te geven Gegevens tot derde feesten, inclusief openbaar ambtenaren. In deze situaties, ons capaciteit
tot reguleren de niveau van bescherming geboden naar de jouwe Persoonsgegevens door zo'n derde feestjes mogen
beperkt zijn.

Er kan niet gegarandeerd worden dat elke online overdracht van Persoonsgegevens volledig veilig is. In lijn
daarmee, de Bedrijf kan niet ervoor zorgen de veiligheid van uw persoonlijk Gegevens wanneer jij indienen het via
de internetten.

Koppeling tot Derde partij Sites
De Site kan links, sites of softwareprogramma's van derden bevatten. U erkent dat wij dat niet doen enige controle
hebben over dergelijke koppelingen en diensten van derden of hoe zij uw persoonlijke gegevens verzamelen en
gebruiken Gegevens. Daarom zijn wij niet verantwoordelijk voor dergelijke derden of hun privacy en
gegevensbeveiliging praktijken. Deze Beleid doet niet omslag elk activiteiten door zo een derde partij websites of
apps.

We raden u aan om het privacybeleid van websites of applicaties van derden die u gebruikt zorgvuldig te bestuderen
toegang voordat gebruik makend van hen of onthullen elk persoonlijk informatie.

Rechts tot Toegang
Jij hebben de Rechtsaf tot vragen de Bedrijf tot bevestigen of het processen elk van uw persoonlijk Gegevens. Als
het doet jij Kunnen verzoek tot visie Dat informatie net zo goed net zo de volgend:

● De doel van verwerken uw persoonlijk Gegevens

● De categorieën van persoonlijk Gegevens

● De ontvangers of groepen ontvangers aan wie de Persoonsgegevens zijn of zullen worden gedeeld, inclusief
ontvangers in derde landen buiten de EER of ontvangers uit internationale organisaties

● Indien van toepassing, de bewaartermijn van de Persoonsgegevens, en indien niet van toepassing, het
gebruik van: persoonlijk gegevens, de criteria gebruikt tot vestigen zo een looptijd



● De Rechtsaf tot het dossier a klacht met a regelgevend lichaam

● Elk relevant details over de bron van de persoonlijk Gegevens als het was niet verkregen van jij

● Hoe de profilering is gebruikt

● De relevant maatregelen verwant tot zenden gegevens als de persoonlijk Gegevens is het zijn overgedragen
tot a derde land buiten de EER of tot een Internationale organisatie

De Bedrijf zullen voorzien in jij a kopiëren van de persoonlijk Gegevens Dat het verzamelt, waar jij Kunnen zijn
opgeladen een vergoeding voor eventuele extra kopieën die u aanvraagt. Als u uw verzoek online indient, wordt het
materiaal geleverd in een veelgebruikte elektronische vorm, tenzij anders aangegeven. Een dergelijk verzoek om
een kopiëren van de persoonlijk Gegevens moeten niet schenden elk rechten en voorrechten. Daarom, de Bedrijf
heeft de Rechtsaf tot afwijzen uw verzoek als het inbreuken anderen rechten of voorrechten.

Rechts tot Juist
Jij hebben de Rechtsaf tot verzoek Dat elk van uw onnauwkeurig persoonlijk Gegevens zijn gecorrigeerd door de
Bedrijf. In lijn met de doelstellingen van de behandeling, kunt u uw Persoonsgegevens aanvullen door de: verplicht
informatie tot de Bedrijf.

Rechts tot Annuleren
Jij hebben de Rechtsaf tot verwijderen uw persoonlijk Gegevens van de Bedrijf's records als elk van de volgend komt
voor:

● Uw persoonlijk Gegevens is niet verplicht meer voor zijn bedoeld doel van verzameling of gebruiken

● Jij herroepen uw toestemming Aan welke de behandeling is gebaseerd, en daar zijn nee ander wettig
gronden voor de behandeling

● Jij object tot de verwerken van uw persoonlijk Gegevens als het is gebaseerd Aan ons  of a derde feestjes
legitieme belangen en er zijn geen andere wettelijke gronden voor de verwerken

● Jij object tot de gebruiken van uw persoonlijk Gegevens voor direct marketing doeleinden

● Uw persoonlijk Gegevens was verwerkt onrechtmatig; en

● Uw Persoonsgegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke vereiste van de
Europese Unierecht of een voor het bedrijf relevante lidstaat. Dit recht is echter niet van toepassing als de
verwerking nodig is om een wettelijke verplichting uit te voeren die wordt beheerst door de EU of het lid
Staatswetgeving of wanneer de verwerking vereist is voor de bewering, uitoefening of verdediging van: legaal
beweert.



Rechts tot Begrenzing Behandeling
Als een van de volgende situaties van toepassing is, hebt u het recht om het Bedrijf te verzoeken om de: verwerken
van uw persoonlijk Gegevens:

● Wanneer u de juistheid van de Persoonsgegevens betwist, gedurende een periode waarin het Bedrijf:
controleren de nauwkeurigheid van uw informatie

● Wanneer de verwerking van uw Persoonsgegevens onrechtmatig is, maar u niet van plan bent deze te
verkrijgen verwijderd, en verzoek voor zijn gebruiken tot zijn beperkt in plaats van

● Wanneer het Bedrijf uw Persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar u
nog altijd nodig hebben het opgeslagen tot vestigen, na te streven of verdedigen legaal beweringen

● Als de verwerking van uw Persoonsgegevens vereist is voor het Bedrijf of een relevante derde partij
rechtmatige belangen, tenzij we dwingende rechtmatige gronden voor die verwerking aantonen zwaarder weegt dan
uw interesses, rechten, en privileges of als wij nodig hebben tot vestigen, oefening of verdedigen legaal beweringen

● Wanneer uw persoonlijk Gegevens is verwerkt voor direct marketing, inclusief profilering

Stel dat de verwerking van uw Persoonsgegevens na uw verzoek is beperkt. In dat geval is zo'n Persoonlijke
gegevens worden, behalve dat ze worden opgeslagen, alleen behandeld met uw toestemming en voor de
Vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims, of voor de bescherming van een andere natuurlijke
persoon of legaal entiteit rechten, of gebaseerd Aan a significant openbaar interesse  van de EU of van a Lid Staat.

Rechten tot Gegevens Overdracht
Jij hebben de Rechtsaf tot te ontvangen de persoonlijk Gegevens jij ingediend tot de Bedrijf in a gestructureerd en
machineleesbaar formaat en overdracht het tot een ander verwerker als:

● Jij ingestemd met tot de behandeling of als het is gebaseerd Aan a contract waar jij zijn a partij

● De behandeling is gedragen uit door geautomatiseerd middelen

Als het technisch haalbaar is, heeft u het recht om te verzoeken dat uw Persoonsgegevens rechtstreeks worden
overgedragen van het bedrijf naar een andere verwerkingsverantwoordelijke om uw recht op gegevensoverdracht
uit te oefenen. Je erkent dat uw Rechtsaf tot gegevens overdracht zou moeten niet schenden een ander personen
Rechtsaf of voorrecht.

Rechts tot Object
U hebt te allen tijde het recht om op basis van uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de manier waarop uw
Persoonsgegevens wordt behandeld, ongeacht of dit is gebaseerd op de legitieme belangen die worden nagestreefd
door het bedrijf of een derde partij, inclusief profilering op basis van dergelijke rechtmatige zorgen. In dat geval
zullen wij uw Persoonsgegevens niet verwerken Gegevens verder tenzij er juridische redenen zijn die zwaarder
wegen dan uw belangen, rechten en privileges of voor: de vestiging, handhaving, of verdediging van legaal beweert.
Verder, jij hebben de Rechtsaf tot



uitdrukkelijk bezwaar maken wanneer uw Persoonsgegevens worden gebruikt voor direct marketing, ook wanneer
profilering is verwant tot zo een direct marketing.

Wijzigingen tot deze Beleid
Wij hebben de Rechtsaf tot wijzigen de termen van deze Beleid van tijd tot tijd, effectief direct. Wij Kunnen maar
zijn niet verplicht u op de hoogte te stellen van de wijzigingen in dit Beleid, ongeacht of dergelijke wijzigingen:
significant of relevant tot jij.


