LJ JUNIOR FUN – Privacybeleid
Laatst bijgewerkt: 22/05/2020
Dit privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures voor het verzamelen en gebruiken van uw
informatie wanneer u gebruik maakt van onze website. Door onze website te gebruiken, gaat u
akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacybeleid.
1. Verzamelen en gebruik van persoonlijke data
1.1 Types van verzamelde data
1.1.1 Persoonlijke data
Tijdens het gebruik van onze website kunnen we u vragen om ons bepaalde persoonlijk
identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op
te nemen of u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan volgende
omvatten, maar is niet beperkt tot:
 Voornaam en achternaam
 Telefoonnummer
 E-mailadres
 Adres
1.1.2 Gebruiksgegevens
Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld bij het gebruik van onze website.
Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het IP-adres van uw apparaat,
browsertype, browserversie, de pagina's van onze website die u bezoekt, de tijd en
datum van uw bezoek, de tijd die op die pagina's is doorgebracht en andere
diagnostische gegevens.
1.1.3 Cookies
We gebruiken cookies op onze website om functionele redenen en om bepaalde
informatie te verzamelen met als doel onze website te analyseren en te verbeteren. Voor
meer informatie hieromtrent verwijzen wij u graag naar ons cookiebeleid.
1.2 Gebruik van persoonlijke gegevens
Het bedrijf kan persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:
 Voor de werking, het onderhoud en een controle op het gebruik van onze website.
 Voor de uitvoering van een huurcontract: de ontwikkeling, naleving en uitvoering van
het huurcontract voor de producten, items of diensten die u hebt aangevraagd.
 Om contact met u op te nemen via e-mail, telefoon, sms of enige andere
gelijkwaardige vorm van elektronische communicatie. Hieronder vallen onder meer
pushmeldingen van een mobiele applicatie met betrekking tot updates, ofwel
informatieve communicatie betreffende de gecontracteerde producten of diensten,
voor hun implementatiedatum.
 Om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over
andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden die vergelijkbaar zijn
met die u al hebt gekocht of waarnaar u hebt gevraagd, tenzij u ervoor hebt gekozen
dergelijke informatie niet te ontvangen.
 Om uw verzoeken te beheren.
2. Bewaring van uw persoonlijke gegevens
Het bedrijf bewaart uw persoonlijke gegevens slechts zolang als nodig is voor de doeleinden
uiteengezet in dit privacybeleid en voor interne analysedoeleinden. We bewaren en gebruiken uw

persoonlijke gegevens voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen,
geschillen op te lossen of nog onze juridische overeenkomsten en ons beleid af te dwingen.
Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een korte periode bewaard, behalve wanneer
deze gegevens worden gebruikt om de functionaliteit van onze website te verbeteren, of als we
wettelijk verplicht zijn om deze gegevens voor langere tijd te bewaren.
3. Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens
3.1 Zakelijke transacties
Als het bedrijf betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw
persoonlijke gegevens worden overgedragen. We zullen dit melden voordat uw persoonlijke
gegevens worden overgedragen en worden onderworpen aan een ander privacybeleid.
3.2 Geschillen
Onder bepaalde omstandigheden kan het bedrijf worden vereist om uw persoonlijke gegevens
bekend te maken als dit wettelijk verplicht is of als reactie op geldige verzoeken van
overheidsinstanties (bijvoorbeeld een rechtbank of een overheidsinstantie).
3.3 Andere wettelijke vereisten
Het bedrijf kan uw persoonlijke gegevens vrijgeven in de overtuiging dat dergelijke actie
noodzakelijk is om:
• te voldoen aan een wettelijke verplichting;
• de rechten of eigendommen van het bedrijf te beschermen;
• mogelijke misbruiken in verband met de website te voorkomen of te onderzoeken;
• de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de website of het publiek te vrijwaren.
4. Links naar andere websites
Onze service kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Als u op
een link van een derde partij klikt, wordt u doorgestuurd naar de website van die derde partij. We
raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te lezen.
We hebben nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken
van websites of diensten van derden.
5. Beveiliging van uw persoonlijke gegevens
De beveiliging van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen
enkele verzendmethode via internet of andere elektronische wijze 100% veilig is. Hoewel we
ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke gegevens
te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.
6. Wijzigingen in dit privacybeleid
We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken.
We zullen de datum "Laatst bijgewerkt" bovenaan dit privacybeleid hierbij dan ook bijwerken.
U wordt geadviseerd om dit privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen.
Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.
7. Neem contact met ons op
Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via E-mail:
info@ljjuniorfun.be
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