Privacyverklaring
Legal Mumbo Jumbo

Privacyverklaring
MyAlbum heeft informatie van u nodig om u in staat te stellen onze dienst te gebruiken.
Dit is persoonlijke informatie zoals uw foto’s en video’s en de informatie welke binnen deze
bestanden zijn opgeslagen zoals locatie, datum en tijd. We zullen ook uw IP-adres, naam en
emailadres opslaan en de persoonlijke berichten die u toevoegt aan uw albums. We zullen
deze persoonlijke informatie alleen gebruiken om onze dienst mogelijk te maken; het creëren
van visuele verhalen verrijkt met insights en design welke u kunt delen met de mensen die
er toe doen. We zullen uw gegevens niet verkopen aan commerciële partijen, partners of
welke derde partij dan ook. En we zullen u al helemaal niet lastigvallen met vervelende
commerciële berichten.
Door onze dienst te gebruiken verklaart u akkoord te gaan met de onderstaande
Privacy Policy. Versie: april, 2015
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In mensentaal:
We hebben uiteraard je foto’s
en video’s enzo nodig zodat
je een mooi album kunt
maken en wij onze diensten
aan kunnen bieden. We zullen
ze nergens anders voor
gebruiken.

Over MyAlbum
MyAlbum is statutair gevestigd en heeft haar kantoor op de Mercatorweg 2-1, 8501 XK in
Joure, Nederland en is geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel met het KvK
nummer 01105144.
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In mensentaal:
If it ain’t Dutch, it ain’t much ;)

Persoonlijke gegevens
MyAlbum neemt het vertrouwen dat u in ons stelt en uw privacy erg serieus. Om u er van te
kunnen verzekeren dat uw albums veilig bij ons zijn opgeslagen vragen we u een account bij
ons aan te maken. We begrijpen heel goed dat u het aantal diensten waar u accounts heeft
het liefst zo veel mogelijk wil beperken. Vandaar dat wij het mogelijk maken een account bij
MyAlbum aan te maken waarbij u gebruik maakt van uw Facebook- of Google account. Als
u van geen van deze beide diensten gebruik wil maken, of als u geen account bij deze beide
partijen heeft, dan kunt u ook rechtstreeks bij MyAlbum een account aanmaken. Klik op de
knop “registreren” en vul de gevraagde informatie in.
MyAlbum faciliteert het delen van albums via uw favoriete sociale platformen zoals
Facebook, Twitter en Whatsapp, natuurlijk kunt u ook eenvoudig uw albums via mail delen
of deze insluiten op uw eigen webpagina of blog bijvoorbeeld. Dit betekent dat MyAlbum het
eigenlijke deelproces niet in eigen beheer heeft, maar doorverwijst naar andere partijen. Dit
heeft als gevolg dat MyAlbum geen gegevens opslaat met betrekking tot de vraag “wie kan
mijn albums zien?”. Wel houdt MyAlbum een database bij met interacties op uw album zoals
het bookmarken, reageren of liken van foto’s of video’s. In sommige gevallen kan het zijn dat
andere gebruikers of de eigenaar op de hoogte worden gebracht van dergelijke interacties.
Naast het opslaan van uw albums met foto’s, video’s, teksten en persoonlijke berichten van
wat voor aard dan ook, slaat MyAlbum ook de persoonlijke gegevens op die u bij registratie en
in uw profiel heeft ingevuld. Daarnaast slaan wij uw IP adres op om u te helpen met de
correcte taal en land instellingen.
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In mensentaal:
Om onze dienst te gebruiken
heb je een account nodig waar
we je spul in op kunnen slaan.
Met Facebook of Google maak
je dit razendsnel aan.
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In mensentaal:
We slaan niet op wie een
album kan zien, maar we
bieden wel interactie aan en
dat betekent dat anderen op
de hoogte worden gebracht
als je reageert op een foto of
op “like” klikt bijvoorbeeld.

Cookies
MyAlbum plaatst “cookies” om haar gebruikerservaring te verbeteren alsmede voor analyse
doeleinden. Gebruikers kunnen er voor kiezen hun browser zo in te stellen dat deze geen
cookies accepteert, of een melding te geven wanneer cookies geplaatst worden. Mits zij dit
doen kan het zo zijn dat de site, of delen daarvan niet of minder goed werken.

Doel
MyAlbum verzamelt persoonlijke gegevens met als doel
		

De dienstverlening via haar platform/ app/ website aan te bieden

		
		
		
		
		

Juridische claims op te volgen, samen te werken met de bevoegde autoriteiten.
MyAlbum verkoopt of distribueert uw gegevens op geen enkele wijze aan partners,
klanten of andere derde partijen van wat voor aard dan ook. MyAlbum stuurt geen
nieuwsbrieven en uw persoonlijke gegevens worden niet gebruikt voor andere 		
zaken dan hierboven aangegeven.

		
		

Om het gebruik van haar platform/ app/ website te evalueren alsmede statistiek
te bedrijven, gebruik gegevens worden verzameld, opgeslagen en gebruikt.
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In mensentaal:
Alleen als je de wet overtreedt
moeten we je gegevens
overdragen aan de politie, in
alle andere gevallen.... jouw
gegevens zijn veilig bij ons!

