Privacybeleid My-TOC
Het privacybeleid van My-TOC is van kracht vanaf 1 januari 2012.
Laatst aangepast: 15 september 2014.
Om u in staat te stellen onze services te gebruiken, verwerkt My-TOC een aantal persoonlijke
gegevens, zoals uw e-mail adres, naam en telefoonnummer, naast een aantal algemene
gegevens. In voorkomende gevallen zullen wij gebruik maken van uw persoonlijke gegevens
voor het verzenden van informatie en het verbeteren van onze service. Wij zullen uw
gegevens niet verkopen aan derden of geaffilieerde partijen. Door gebruik te maken onze
service gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan ons Privacybeleid zoals hierna
weergegeven.

Over My-TOC
Timbers Internetdiensten (‘My-TOC’) heeft haar hoofdkantoor aan Venus 63 te Duiven,
Nederland.

Persoonlijke Gegevens
My-TOC neemt uw vertrouwen en privacy zeer serieus en wil zo min mogelijk persoonlijke
gegevens gebruiken voor haar services. Om onze diensten te gebruiken is het noodzakelijk
een in-log procedure te hanteren en blijft het onontbeerlijk een aantal persoonlijke
gegevens, waaronder uw eigen e-mail adres, in te voeren.
Het My-TOC systeem is dusdanig ontworpen dat het gebruik van cookies, opslag van IPadressen, browser of Flash-versies niet nodig is, en ook niet gedaan wordt. In verband met
het verbeteren van onze services kan dit in de toekomst wel noodzakelijk worden, My-TOC
behoud zich dan ook het recht voor dit in de toekomst te wijzigen. Uiteraard zullen wij u
hiervan op de hoogte stellen.

Doel
My-TOC verwerkt persoonlijke gegevens ten behoeve van (I) de bediening van de Dienst en /
of Website en (II) samen te werken met de rechtshandhaving en NTD Reports (Notice and
Take Down beleid). My-TOC verkoopt of verspreid uw persoonlijke gegevens niet aan
derden, zal u geen nieuwsbrieven sturen of uw persoonlijke gegevens voor andere
doeleinden dan hierboven vermeld aanwenden. Ter evaluatieve van het gebruik van onze
website en service, alsmede voor statistische doeleinden, zullen slechts geanonimiseerde
gegevens worden gebruikt.
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Uw persoonlijke gegevens openen en bijwerken
Wanneer u onze services gebruikt, proberen we u toegang te geven tot uw persoonlijke
gegevens. Als die gegevens onjuist zijn, proberen we u te voorzien van manieren om deze
gegevens snel bij te werken of te verwijderen, tenzij we die gegevens moeten bewaren voor
legitieme zakelijke of juridische doeleinden. Wanneer u uw persoonlijke gegevens bijwerkt,
kunnen we u vragen uw identiteit te verifiëren voordat we uw verzoek kunnen verwerken.
Wanneer we u mogelijkheden kunnen geven voor het krijgen van toegang tot en het
corrigeren van gegevens, doen we dit gratis, behalve in gevallen waar dit een onevenredige
inspanning zou vereisen.

Veiligheid
My-TOC neemt gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige
verwerking. Om technische en operationele redenen kunnen persoonlijke gegevens worden
doorgegeven via servers in de Europese Unie, of andere landen buiten de Europese Unie
waar de Europese regels inzake gegevensbescherming niet van toepassing zijn. Privacy
regelgeving buiten de EU biedt niet altijd hetzelfde hoge niveau van bescherming. Door het
gebruik van onze service en/of website erkent u en gaat ermee akkoord dat My-TOC uw
persoonlijke gegevens overdraagt via servers die eventueel buiten de EU geplaatst zijn.

Wijzigingen
Ons Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. We beperken uw rechten onder dit
Privacybeleid niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming. We zullen alle wijzigingen van het
Privacybeleid in dit document aangeven en, als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zullen we
zorgen voor een meer opvallende kennisgeving. We bewaren ook eerdere versies van dit
Privacybeleid in een archief dat u kunt raadplegen.

Vragen?
Als u vragen hebt over de manier waarop My-TOC uw persoonlijke gegevens verwerkt of
opslaat, neem dan contact op My-TOC door het sturen van een e-mail met uw vraag naar
info@my-toc.com.
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