Privacy Statement Songteksten.nl
Songteksten.nl acht een zorgvuldige omvang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke
gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Songteksten Media B.V. is de
verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacy statement leggen wij uit welke
persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en voor welke doeleinden.
Deze privacy statement is voor het laatst aangepast op 11 Oktober 2012.
Vastleggen persoonsgegevens
Door het gebruiken van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kunnen
persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens kunt u op zowel actieve als passieve wijze aan ons
verstrekken. Bij actieve verstrekking gaat het om gegevens die u zelf op de website invult of
bijvoorbeeld per e-mail aan ons toestuurt. Daarnaast kunnen er op de website automatisch gegevens
worden opgeslagen, soms zonder dat u zich daarvan bewust bent. In dat geval gaat het om passief
verstrekte gegevens. In deze privacy statement vindt u welke actief en passief verstrekte gegevens
precies worden verwerkt en voor welke doeleinden.
Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U heeft het recht om te vragen om inzage in
en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor de contactgegevens onderaan deze
privacy statement. Om misbruik en/of fraude te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te
identificeren.
Bedrijfsgegevens
Hoewel u onze website ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de Wet
bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze privacy statement is dan ook hoofdzakelijk bedoeld
voor diegenen die de website als particulier of als werknemer gebruiken.
Plaatsen songtekst
Indien u een songtekst plaatst zullen we uw IP opslaan. Deze zal gebruikt worden om eventueel
misbruik te voorkomen. Na de controle van de songtekst zal deze IP verwijderd worden.
E-mail
Als u een contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens
die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail
nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden door ons algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan het IPadres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker
meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en
klikgedrag.
Cookies
Wij maken bij het aanbieden van onze elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een
eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw
browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere
verschillende opvragingen van pagina's van de website combineren en het gedrag van gebruikers
analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het
gebruiksgemak van de website kan beperken.

Advertentie weergave
Wij maken gebruiken van externe partijen, zoals Google Adsense en 360Yield voor het weergeven
van advertenties. Deze partijen kunnen daarvoor cookies plaatsen voor het gericht advertenties te
kunnen weergeven. We kunnen niet garanderen dat deze informatie in Nederland blijft.
Diensten van Google
Wij maken op onze website gebruik van bepaalde diensten van Google waarbij gebruik kan worden
gemaakt van cookies en andere technieken, zoals Google Analytics, om bij te houden hoe gebruikers
de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw
computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op hun servers in de Verenigde
Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om
rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over
de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover de informatie namens
Google verwerken. Wij hebben hier echter geen invloed op.
Website van derden
Deze privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met
deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of
veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan de privacy statement van
deze website te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
Wijziging privacy statement
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Het
verdient daarom aanbeveling deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen
op de hoogte bent.
Contactformulier
Vragen over ons privacybeleid, deze privacy statement en vragen omtrent inzage in en correctie en
verwijdering vanpersoonsgegevens kunt u richten aan:
info@songteksten.nl
of per post aan:
Songteksten Media B.V.
H.o.d.n. Songteksten.nl
Linie 546
7325DZ Apeldoorn
Wij staan ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder registratienummer: 08116706.

