I. Privacybeleid Mijnhuurprijs.nl
1. Algemeen
Dit privacybeleid beschrijft het beleid van MijnHuurprijs.nl met betrekking tot het verzamelen,
gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens (“Privacybeleid”). Dit
Privacybeleid is van toepassing op de website MijnHuurprijs.nl (“de Website”) en alle
gerelateerde websites, applicaties, diensten en tools waarin naar dit beleid wordt verwezen
(hierna te noemen “Diensten”), ongeacht de wijze waarop u toegang heeft verkregen,
inclusief toegang of gebruik met behulp van mobiele apparatuur.
Reikwijdte en toestemming: Door gebruik te maken van MijnHuurprijs.nl en daaraan
gerelateerde Diensten, stemt u uitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken, bekendmaken
en bewaren door ons van uw persoonsgegevens, zoals beschreven in dit Privacybeleid en
onze Gebruiksvoorwaarden.
MijnHuurprijs.nl kan dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan deze
regelmatig te lezen. Substantiële wijzigingen in ons Privacybeleid zullen wij mededelen op
onze Website. Het gewijzigde Privacybeleid zal onmiddellijk van kracht zijn nadat deze voor
het eerst op onze Website is geplaatst. Dit Privacybeleid is van kracht vanaf 1 oktober 2016.
2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij
Wanneer u de Website bezoekt zonder een bod te plaatsen of account aan te maken,
verzamelen wij geen persoonsgegevens van u.
Wanneer u een account aanmaakt t.b.v. het plaatsen van Advertenties verzamelen wij de
volgende gegevens van u:
-

Naam;
E-mailadres;
Postcode;
Straat;
Huisnummer;
Plaats;
Telefoonnummer (optioneel).

Wanneer u een bod plaatst op een aangeboden Advertentie (zonder account) verzamelen wij
de volgende gegevens van u:
-

Naam;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Opmerkingen.

Wanneer u een Bedrijfs-account aanmaakt verzamelen wij de volgende gegevens van u:
-

Naam;
E-mailadres;

-

Postcode;
Straat;
Huisnummer;
Plaats;
Telefoonnummer;
Bedrijfsnaam;
KvK-nummer;
Website (optioneel).

3. Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens
U stemt ermee in dat wij uw verzamelde persoonsgegevens (zie hierboven) kunnen
gebruiken voor de volgende doeleinden:
•

om u toegang te geven tot onze Diensten en klantenondersteuning te leveren door
middel van e-mail of per telefoon;

•

om mogelijk verboden of illegale activiteiten, fraude en inbreuken op de beveiliging te
voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, en onze Gebruiksvoorwaarden te
handhaven;

•

om onze Diensten, content en advertenties op u af te stemmen, te meten en te
verbeteren;

•

om contact met u op te nemen, via e-mail, push notificatie, tekstbericht (SMS) of
telefonisch, om u te informeren over onze Diensten, ten behoeve van gerichte
marketingactiviteiten, updates en promotionele aanbiedingen, gebaseerd op uw
berichtvoorkeuren, of voor enige andere doeleinden voor zover beschreven in dit
Privacybeleid; en

•

om u andere diensten te verlenen waarom u heeft verzocht, als beschreven toen wij de
gegevens verzamelden.

4. Marketing Doeleinden
U gaat ermee akkoord dat wij de door ons verzamelde gegevens mogen gebruiken om u, al
dan niet gepersonaliseerde, aanbiedingen te sturen of telefonisch contact met u op te nemen
voor producten of Diensten van MijnHuurprijs.nl die interessant voor u zouden kunnen zijn.
Wij verkopen of verhuren uw persoonsgegevens niet aan derden voor hun
marketingdoeleinden. Wij kunnen uw gegevens combineren met gegevens die wij van
andere bedrijven verzamelen en deze gebruiken om onze Diensten en functionaliteit te
verbeteren en te personaliseren.
6. Toegang tot, bekijken en aanpassen van uw persoonsgegevens
Wij kunnen uw persoonsgegevens en accountgegevens niet wijzigen. U kunt uw gegevens
zelf aanpassen door in te loggen op uw ‘MijnHuurprijs.nl’ account. Wanneer u iets openbaar
plaatst, zult u uw bericht (advertentie) mogelijk niet meer kunnen veranderen of verwijderen.
Indien u uw account bij ons wilt verwijderen, dan kunt u ons daartoe een verzoek sturen op
support@mijnhuurprijs.nl
7. Bescherming en opslag van uw persoonsgegevens
Wij beschermen uw gegevens met behulp van technische en administratieve
veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang,
openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls,
versleuteling van gegevens, en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data
en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van uw account, dan kunt u
contact opnemen met ons via support@mijnhuurprijs.nl

8. Overige informatie
Misbruik en ongevraagde commerciële communicatie (“spam”)
Wij tolereren geen misbruik van onze Website. Mocht u merken dat iemand misbruik maakt
van onze website (spam of spoof e-mails), dan verzoeken wij u om een e-mail te sturen naar
support@mijnhuurprijs.nl.

9. Contact
Mocht u nog vragen hebben over MijnHuurprijs.nl en onze Website dan kunt u contact met
ons opnemen via info@mijnhuurprijs.nl

