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De kleine lettertjes
Copyright

Het is zonder onze nadrukkelijke en schriftelijke toestemming niet toegestaan om de op en/of via onze website en
onderliggende pagina's weergegeven gegevens en/of informatie, waaronder begrepen grafische weergaven, de
stream(s) en geluid(sfragmenten), voor een ander gebruik dan persoonlijk gebruik, op te slaan in een elektronisch
systeem zoals je computer, te downloaden, over te dragen, te printen of op een andere manier te reproduceren.
Dit geldt ook voor het plaatsen van hyperlinks naar de internetstream van InfoRadio. Wil je een link plaatsen naar
onze stream, neem dan eerst contact op.

Online communicatie

Als je er voor kiest om ons per e-mail of op andere wijze een bericht te sturen, accepteer je het risico dat je bericht
kan worden onderschept, opgeslagen, gelezen, gemanipuleerd door mensen, organisaties en/of
computerprogramma’s voor, tijdens en na dat wij het ontvangen. Denk bijvoorbeeld aan je virusprogramma, je
online mailprogramma, je internetprovider en dergelijke.

Disclaimer

De informatie op onze website staat is alleen bedoeld om informatie te verstrekken. Wij doen ons best om de
gegevens actueel en accuraat te houden, maar geven geen enkele garantie, uitdrukkelijk of impliciet over de
compleetheid, juistheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid van onze website en de gegevens
erop. Dit geldt voor alles op onze website en is dus niet beperkt tot de informatie over onze diensten, andere
informatie en grafische weergaven, ongeacht voor welk doel we die beschikbaar hebben gemaakt of dat je het
gebruikt. Elk vertrouwen die je hebt in deze informatie is derhalve uitdrukkelijk op eigen risico.
In geen enkel geval zijn we aansprakelijk voor verlies of schade, direct of indirect, die op treedt als gevolg van het
gebruik van onze website of de informatie erop, danwel het gebrek hieraan of op welke andere wijze dan ook.
Via hyperlinks op onze website kun je al klikkend terechtkomen op andere websites buiten de reikwijdte van onze
website. We hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze websites. Een link ernaartoe
betekent geen aanbeveling van of overeenstemming met de informatie of mening die er op staat.
Wij doen onze best om onze website beschikbaar en gemakkelijk bruikbaar te houden. We aanvaarden geen
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor eventuele onbereikbaarheid of onbruikbaarheid van onze website.
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Privacyverklaring

InfoRadio is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals hieronder weergegeven in deze
privacyverklaring.
Contactgegevens: http://www.inforadio.nl, info@inforadio.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
InfoRadio verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen
worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.
Om (delen van) onze website te kunnen gebruiken, kunnen programma's op je computer of diensten van derden
worden geactiveerd waarover wij geen controle hebben. Denk hierbij aan je browser, je PDF-lezer, je mediaplayer
en dergelijke. We geven geen garanties over de juiste werking van deze programma's of diensten. Het gebruik
ervan is uitdrukkelijk op eigen risico.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn
dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een
bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun
kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een
minderjarige, neem dan contact met ons op via info@inforadio.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
InfoRadio verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Geautomatiseerde besluitvorming
InfoRadio neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke)
gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van InfoRadio)
tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
InfoRadio bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je
gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van
persoonsgegevens: informatie die je ons verstrekt (per mail, elektronisch formulier of anders) bewaren we totdat
je ons verzoekt ze te verwijderen.
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Delen van persoonsgegevens met derden
InfoRadio verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met
jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
InfoRadio gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht
om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van jouw persoonsgegevens door InfoRadio en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat
betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een
computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage,
correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je
toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@inforadio.nl. Om er
zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs
met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met
nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming
van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . InfoRadio wil je er tevens
op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
InfoRadio neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt
dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons
via info@inforadio.nl

