GoAbout – Privacyverklaring
Dit is de privacyverklaring van Go About B.V. (“GoAbout”). GoAbout vindt jouw privacy belangrijk.
Daarom leggen wij hier duidelijk uit hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken als je onze dienst (de
“Dienst”) gebruikt.
Het komt eigenlijk hierop neer:
Wij delen jouw gegevens niet met andere partijen zonder jouw toestemming. We zullen je ook geen
ongevraagde e-mails sturen die we zelf ook niet zouden willen krijgen. Wel verzamelen we gegevens
over het gebruik van GoAbout om zo de dienst te verbeteren. We beschermen deze gegevens dan ook
goed.
Als je deze verklaring hebt gelezen en nog steeds vragen hebt, laat het ons dan weten.
Jacco Lammers
mede-oprichter GoAbout
Den Haag, mei 2018

Persoonsgegevens
GoAbout gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Als je een account bij ons aanmaakt, vragen
wij om bepaalde gegevens, zoals je naam en je e-mailadres. Als je de Dienst gebruikt, dan zullen we in
je account ook opgevraagde reisgegevens opslaan, met als doel om de Dienst zo gebruiksvriendelijk
mogelijk te maken. We verzamelen ook informatie over je apparaat, zoals IP-adres en browsertype.
We gebruiken je gegevens enkel om:
•

Het gebruik van de Dienst mogelijk te maken te maken;

•

Ze intern te analyseren, om onze Dienst te verbeteren;

•

Geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen.

De bescherming en bewaring van je gegevens
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te
beveiligen tegen verlies en/of onrechtmatig gebruik. Wij zorgen er bijvoorbeeld voor dat je data altijd
versleuteld aan ons toegestuurd worden en zelfs onze eigen medewerkers kunnen je wachtwoord niet
weten, die versleutelen we namelijk ook. Voorts bewaren wij je gegevens niet langer dan noodzakelijk
voor het leveren van de Dienst. Voor bepaalde financiële informatie zijn wij echter wel verplicht om ons
aan de wettelijke opslagtermijn van 7 jaar te houden.

Je gegevens en derden
Wij verstrekken je persoonlijke gegevens niet aan derden zonder jouw expliciete toestemming. Punt.
Wanneer derden gebruik willen maken van je persoonlijke gegevens, dan laten wij jou vooraf weten
wat de identiteit van deze derde partij is, en geven we je een overzicht van de gegevens die zij
opvragen. Uiteraard verstrekken we de gegevens enkel als jij toestemming geeft. Via jouw account kun
je deze toestemming overigens ook altijd weer intrekken. Verder hebben wij strenge afspraken met
onze werknemers en opdrachtnemers, waarin we ook hen verplichten de vertrouwelijkheid van jouw
gegevens te respecteren.

Gegevensverwerking buiten de EU
Onze servers staan ondanks de relatief hoge kosten, in de EU. Wij kunnen echter niet uitsluiten dat
(een gedeelte van) je persoonsgegevens verwerkt worden door een partnerorganisatie in de Verenigde
Staten, of een ander land buiten de EU. Wij laten je gegevens alleen verwerken in landen waarvan de
Europese Commissie vindt, dat deze voldoende waarborgen bieden voor je privacy. Daarnaast laten wij
uitsluitend gegevens verwerken in de Verenigde Staten, wanneer de partnerorganisatie over een
Privacy Shield certificaat beschikt. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, stem je ermee in dat
je gegevens door partnerorganisaties buiten de Europese Unie verwerkt kunnen worden.

Inzien, aanpassen, verwijderen en meenemen van je gegevens
Op verzoek geven wij je inzage in je gegevens. Daarnaast heb je het recht om je gegevens aan te
passen. Wil je dat we je gegevens verwijderen? Verwijder dan je account, of neem contact met ons op.
Als je graag je gegevens mee wilt nemen naar een andere aanbieder, laat het ons dan weten. Onze
contactgegevens staan onderaan.

Cookies en localstorage
Wij maken voor de Dienst gebruik van cookies en (HTML5) localstorage, hierdoor werken onze websites
sneller en soepeler. Zo maken wij je gebruikerservaring aangenamer. Wij gebruiken de hiermee
verzamelde data niet voor het tonen van reclames van derden. Wel analyseren onze tracking cookies
de effectiviteit van de Dienst. Als je niet wilt dat wij je gegevens lokaal opslaan, dan kan je dat bij je
browserinstellingen veranderen. Dit kan tot gevolg hebben dat de Dienst niet of niet volledig meer
functioneert.

Links
Onze website bevat links naar andere websites en diensten (zoals Twitter en LinkedIn). Hoewel wij ons
inspannen om enkel met andere partijen te werken die – net als wij – jouw privacy serieus nemen,
kunnen wij niet garanderen hoe anderen jouw persoonsgegevens verwerken. Wij zijn dan ook niet
verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of voor de privacybescherming op deze websites.
We raden je aan altijd de privacyverklaring van de betreffende website te lezen.

Kan deze privacyverklaring gewijzigd worden?
Ja, eens in de zoveel tijd passen wij onze privacyverklaring aan. Wij kondigen de wijziging van onze
privacyverklaring aan via onze website (www.goabout.com). Als de wijzigingen gevolgen kunnen
hebben voor de manier waarop we met je gegevens omgaan, dan krijg je hierover een bericht van ons.

Waar kan ik GoAbout bereiken?
Heb je een vraag voor onze functionaris voor gegevensbescherming, of wil je om een andere reden
contact met ons opnemen, dan horen we graag van je. Dit zijn onze gegevens:
GO ABOUT B.V.
www.goabout.com
help@goabout.com
Binckhorstlaan 36
2516 BE, Den Haag
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