
Privacyverklaring voor publishers
Privacyverklaring voor deelname aan het affiliate netwerk van financeads.

Preambule
De financeads GmbH & Co. KG (hierna te noemen: financeads) heeft alle technische en 
organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de regels ter bescherming van 
gegevens adequaat kunnen worden nageleefd. Zover deze privacyverklaring een aanvulling is op de 
algemene bepalingen en voorwaarden voor het gebruik van het financeads platform, vraagt financeads 
elke deelnemer om deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.

§1 Uitgangspunten
financeads houdt de volgende uitgangspunten ten aanzien van de bescherming van persoonlijke 
gegevens van de deelnemers in acht:
1 financeads verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonlijke gegevens met inachtneming van toepasselijk 
recht omtrent opslag van data en privacy en het privacybeleid van de Europese Unie.
2. financeads gebruikt de persoonlijke gegevens uitsluitend om het gebruik van het internetplatform van 
financeads mogelijk te maken.
3. In het geval van de opheffing van een geregistreerd account zullen alle gegevens na afloop van de 
juridische opslagtermijn door financeads onmiddellijk volledig verwijderd worden, als verder bewaren 
van deze data niet langer nodig is voor het uitvoeren van de taak waarvoor ze oorspronkelijk 
ingewonnen zijn, of niet langer wettelijk is toegestaan. In plaats van verwijdering, kan beperking van 
verwerking van de betreffende gegevens door financeads van toepassing zijn, indien het wettelijk niet 
toegestaan is deze data te verwijderen (b.v. bewaarplicht).

Voor zover het noodzakelijk is in individuele gevallen, mag financeads persoonlijke gegevens van een 
gereigistreerd lid aan derden verstrekken, als financeads medegedeeld wordt dat de inhoud van de 
gegevens van een geregistreerd lid hun intellectuele-eigendomsrechten (auteursrecht, handelsmerk of 
andere rechten, evenals andere immateriële rechten) schenden. In andere gevallen mag financeads de 
persoonlijke gegevens van partners onthullen, om met desbetreffende adverteerders te zorgen dat de 
effectieve invulling en afwikkeling van de werkrelatie verbeterd wordt.

§2 Registratie bij financeads
Opdat de deelnemer zich bij financeads aanmelden kan, dienen bij de registratie bepaalde 
persoonsgegevens ter registratie-aangifte verzameld en verwerkt te worden. Door u bij financeads te 
registreren gaat u akkoord met het ontvangen van systeemberichten en notificaties per email, voor 
zover deze gerelateerd zijn aan de diensten die worden aangeboden door financeads. Ons 
registratieformulier biedt daarom een vereist in te vullen veld voor uw e-mailadres, evenals meerdere 
velden voor het invullen van persoonlijke gegevens, om te controleren of u de werkelijke eigenaar van 
de opgegeven gegevens bent. Door u te registreren geeft u ons toestemming om de voor afwikkeling 
en het gebruik van de dienst van financeads vereiste persoonlijke gegevens, te vorderen en op te 
slaan. Buiten de beschreven doelen om, verzamelen we geen persoonlijke gegevens. Persoonlijke 
gegevens worden alleen aan de respectievelijke publisher of adverteerder doorgegeven, omdat dit 
noodzakelijk is voor de verwerking van plaatsing van reclamemiddelen. Bovendien worden persoonlijke 
gegevens niet aan derden verstrekt.

§3 Cookies 
Bij aanmelding bij financeads worden zgn. cookies gebruikt, die ter identificering van de deelnemers 
dienen voor de duur van hun bezoek, en tevens dienen ter automatische identificatie bij bezoek aan de 
website van financeads op een later tijdstip. Een cookie wordt opgeslagen op de computer van de 
deelnemer.



§4 Log-bestanden
Als een financeadswebsite door een deelnemer wordt opgevraagd, dan volgt opslag van de 
toegangsgegevens door de server van financeads. financeads gebruikt de geanonimiseerde log-
bestanden voor statistische evaluaties, zodat geen persoonlijke verwijzing of notities van de 
deelnemers van toepassing zijn.

§5 Recht op informatie
U hebt het recht informatie te ontvangen over de gegevens die zijn opgeslagen: met betrekking tot uw 
persoon, de oorsprong en ontvanger van de gegevens en het doel van de verwerking van de gegevens 
op elk gewenst moment.

§6 Herroepingsrecht
U hebt het recht om te allen tijde de toestemming voor de verwerking en het gebruik van uw 
persoonlijke gegevens met ingang van een toekomstig tijdstip in te trekken. Om dit te doen, gelieve een 
korte e-mail te sturen, met vermelding van uw adres en uw e-mailadres, naar: 
privacy.nl@financeads.net. We zullen uw gegevens – gemotiveerde gevallen van misbruik 
uitgezonderd – dan onmiddellijk verwijderen.

§7 Wijzigingen in de privacyverklaring
Deze privacyverklaring en onze beveiligingsmaatregelingen hieromtrent kunnen van tijd tot tijd herzien 
worden, met name als bepaalde nieuwe wetten en regels toegepast moeten worden of wanneer 
financeads wijzigingen redelijk vindt. Bij wijzigingen worden deelnemers hierover schriftelijk per e-mail 
geïnformeerd. Het afdrukken en opslaan van de privacyverklaring is te allen tijde mogelijk. De datum 
van wijzigingen staat vermeld onderaan de privacyverklaring.

Contactinformatie: 
Deze privacyverklaring is afgeleid van de Duitse financeads privacyverklaring, en vervolgens 
aangepast in het Nederlands. De Duitse versie kan immer door de publisher aangevraagd worden. De 
publisher is hiervan op de hoogte en accepteert dit. Bij tegenstrijdigheden of meerdere mogelijke 
interpretaties tussen de Duitse versie en deze versie, zal de Duitse versie immer leidend dan wel 
doorslaggevend zijn. Mocht u vragen hebben ten aanzien van deze privacyverklaring of menen dat uw 
gegevens niet worden eerbiedigd, wendt u zich dan tot het volgende e-mailadres: 
privacy.nl@financeads.net. Per post wendt u zich tot het volgende adres: financeads GmbH & Co. KG, 
Karlstrasse 9, 90403 Nürnberg (Duitsland).

Nürnberg, 22.01.2014


