PRIVACYBELEID

Welkom bij het privacy beleid van LNMK. Bedankt dat u de tijd neemt om onze privacy
beleid te lezen.
We vinden het fijn als de mensen ons kunnen vertrouwen.
Daarom beginnen wij met het ervoor zorgen dat u begrijpt welke informatie we
verzamelen.
Waarom we deze verzamelen, hoe deze wordt gebruikt en wat uw mogelijke keuzes zijn
met betrekking tot uw informatie.
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1.

Wie zijn wij:

Wij zijn een online ontmoetings platform genaamd LNMK.
Gevestigd in Nederland.
2.

Waar deze privacy beleid van toepassing is:

Dit privacy beleid is van toepassing op onze websites en overige diensten.
Voor de eenvoud, verwijzen wij voor beide naar onze ‘diensten’ in dit privacy beleid.
Om het extra duidelijk te maken, hebben we aan alle diensten die van toepassing zijn,
links naar dit privacy beleid toegevoegd.

3.

Informatie die we verzamelen:

Vanzelfsprekend kunnen we u niet helpen bij het vinden van leuke vriendschappen of
meer zonder enige informatie over u, zoals basis profielgegevens en wat uw interesses
zijn.
We verzamelen ook informatie die wordt gegenereerd terwijl u onze diensten gebruikt,
bijvoorbeeld toegangslogboeken,
Informatie die u aan ons verstrekt
U heeft ons bepaalde informatie gegeven bij het registreren op onze website.
Dit omvat:
Wanneer u een account aanmaakt, geeft u ons uw aanmeldgegevens en enkele
basisgegevens die nodig zijn om een account aan te maken zodat mensen sneller vinden
wat ze zoeken.
Wanneer u uw profiel hebt ingevuld, kunt u uw profiel voorzien van aanvullende
informatie en dat deelt u dan ook met ons, zoals details over uw persoonlijkheid,
interesses, levensstijl en andere details over u, waaronder inhoud zoals foto’s.
Als u bepaalde inhoud, zoals afbeeldingen wilt toevoegen, geeft u ons mogelijk toegang
tot uw camera of fotoalbum. Sommige informatie die u ons geeft, kan in bepaalde
rechtsgebieden als ‘speciaal’ of ‘gevoelig’ worden beschouwd, seksuele geaardheid en
religieuze overtuigingen. Door ervoor te kiezen deze informatie te verstrekken, stemt u
in met onze verwerking van die informatie.
We verwerken ook uw chats met andere gebruikers, evenals de inhoud die u publiceert,
als onderdeel van de werking van de diensten.
Informatie die wordt verzameld wanneer u onze websites gebruikt
Wanneer u onze websites gebruikt, verzamelen wij informatie over welke functies u
heeft gebruikt, hoe u deze hebt gebruikt en de apparaten die u gebruikt om toegang te
krijgen tot onze websites.
Zie hieronder voor meer details:
Gebruiksinformatie
We verzamelen informatie over uw activiteiten in onze diensten, bijvoorbeeld hoe u ze
gebruikt (bijvoorbeeld de datum en tijd waarop u bent ingelogd, functies die u gebruikt,
zoekopdrachten, pagina’s die aan u zijn getoond) en de manier waarop u communiceert
met andere gebruikers (bijvoorbeeld gebruikers waarmee u verbinding maakt en

communiceert, tijd en datum van uw uitwisselingen, aantal berichten dat u verzendt en
ontvangt).
Informatie van het apparaat
We verzamelen informatie van en over het apparaat/apparaten welke u gebruikt om
toegang te krijgen tot onze websites waaronder:
Hardware- en software-informatie zoals IP-adres, apparaat-ID en -type, apparaat
specifieke instellingen en kenmerken, instellingen en kenmerken van browsertype,
besturingssysteem, tijdzones.
Overige informatie met uw toestemming
Ook kunnen we als u toestemming geeft, uw foto’s verzamelen (bijvoorbeeld als u een
foto, op de websites wilt plaatsen).
4.

Cookies en andere vergelijkbare technologieën voor het verzamelen van gegevens:

We gebruiken en kunnen anderen toestaan cookies en soortgelijke technologieën te
gebruiken om u en/of uw apparaat/apparaten te herkennen.
U kunt ons Cookiebeleid lezen voor meer informatie over waarom we ze gebruiken (zoals
voor authenticatie van u, uw voorkeuren en instellingen onthouden, websiteverkeer.
Sommige webbrowsers (waaronder Safari, Internet Explorer, Firefox en Chrome)
hebben de functie “Niet volgen” (Do Not Track, “DNT“) die een website laat weten dat
een gebruiker zijn of haar online activiteit niet wil laten volgen.
Als een website die op een DNT-signaal reageert een DNT-signaal ontvangt, kan de
browser die website blokkeren voor het verzamelen van bepaalde informatie over de
gebruiker van de browser.
5.

Hoe we de informatie gebruiken:

De belangrijkste reden dat we uw informatie gebruiken, is om onze websites te
verbeteren.
Om uw account te beheren en onze websites te laten functioneren.
Uw account aanmaken en beheren.
U voorzien van klantenondersteuning en uw vragen beantwoorden.
Om u te helpen verbinding te maken met andere gebruikers.
Gebruikersprofielen aan elkaar te laten zien.

Om een plezierige ervaring op al uw apparaten te garanderen.
Om onze websites te verbeteren en nieuwe te ontwikkelen.
Onderzoek en analyse uitvoeren van het gedrag van gebruikers om onze websites en
inhoud te verbeteren (we kunnen bijvoorbeeld besluiten het uiterlijk te veranderen of
een bepaalde functie aanzienlijk te veranderen op basis van het gedrag van gebruikers)
Nieuwe functies ontwikkelen (we kunnen bijvoorbeeld besluiten om een nieuwe, op
interesses gebaseerde functie te bouwen naar aanleiding van verzoeken die we van
gebruikers hebben ontvangen).
Om ongeoorloofde activiteiten te voorkomen, detecteren en bestrijden.
Aanpakken van aanhoudend of vermeend wangedrag op onze websites.
Om wettelijke naleving te waarborgen.
Voldoen aan wettelijke vereisten.
Onze rechten afdwingen en indien nodig toe te passen, bijvoorbeeld onze algemene
voorwaarden
Om uw informatie te verwerken zoals hierboven beschreven, beroepen we ons op de
volgende wettelijke grondslagen:
Onze websites aan u aanbieden: Meestal is de reden dat we uw gegevens verwerken om
het contract dat u bij ons heeft uit te kunnen voeren.
Legitieme belangen:
We kunnen uw informatie gebruiken wanneer we rechtmatige belangen hebben om dit te
doen. We analyseren bijvoorbeeld het gedrag van gebruikers van onze websites om ons
aanbod voortdurend te verbeteren, we verwerken informatie voor administratieve en
juridische doeleinden.
6.

Hoe we de informatie delen:

Omdat het ons doel is om u plezier te laten beleven op onze websites, wordt
gebruikersinformatie natuurlijk hoofdzakelijk gedeeld met andere gebruikers.

Met andere gebruikers
U deelt informatie met andere gebruikers wanneer u vrijwillig informatie op de dienst
openbaar maakt (inclusief uw openbare profiel). Wees alstublieft voorzichtig met uw
informatie en zorg ervoor dat de inhoud die u deelt dingen zijn waarvan het geen

probleem is dat deze openbaar zichtbaar zijn, aangezien u of wij niet kunnen bepalen
wat anderen doen met uw informatie als u het eenmaal deelt.
Als u ervoor kiest om de doelgroep te beperken voor het gehele of een gedeelte van uw
profiel of voor bepaalde inhoud of informatie over u, dan zal deze zichtbaar zijn volgens
uw instellingen.
Wanneer dit wordt vereist door de wet
We kunnen uw informatie openbaar maken indien redelijkerwijs noodzakelijk: (I) om te
voldoen aan een juridische procedure, zoals een gerechtelijk bevel, dagvaarding of
huiszoekingsbevel, onderzoek door de overheid/wetshandhaving of andere wettelijke
vereisten; (II) om te helpen bij het voorkomen of opsporen van criminaliteit (in beide
gevallen afhankelijk van het toepasselijke recht); of (III) om de veiligheid van een
persoon te beschermen.
Om wettelijke rechten af te dwingen
We kunnen ook informatie delen: (I) als openbaarmaking onze aansprakelijkheid zou
beperken in een feitelijke of dreigende rechtszaak; (II) indien nodig om onze wettelijke
rechten en die van onze gebruikers te beschermen; (III) om onze overeenkomsten met
u af te dwingen; en (IV) om onderzoek te doen naar, te voorkomen van of andere
maatregelen te nemen met betrekking tot illegale activiteiten, vermoedelijke fraude of
andere wandaden.
7.

Uw rechten:

We willen dat u de controle houdt over uw informatie, daarom bieden we u de volgende
hulpprogramma’s:
Toegangs-/updateprogramma’s in de dienst. Hulpprogramma’s en accountinstellingen die
u helpen bij het openen, corrigeren of verwijderen van informatie die u aan ons hebt
verstrekt en die rechtstreeks is gekoppeld aan uw account binnen onze websites. Als u
vragen hebt over deze hulpprogramma’s en instellingen, kunt u contact opnemen met ons
opnemen voor hulp.
Machtigingen op het apparaat. Mobiele platforms hebben machtigingssystemen voor
specifieke soorten gegevens en meldingen van apparaten, zoals telefoonboek- en
locatiediensten, evenals pushmeldingen. U kunt uw instellingen op uw apparaat wijzigen in
toestaan of weigeren voor de verzameling van de corresponderende informatie of de
weergave van de bijbehorende meldingen. Natuurlijk kunnen bepaalde diensten de
volledige functionaliteit verliezen als u dat doet.

Verwijdering.
U kunt uw account verwijderen door de overeenkomstige functionaliteit op de website
rechtstreeks te gebruiken.
We willen dat u op de hoogte bent van uw privacy rechten. Hier zijn een paar belangrijke
punten om te onthouden:
Uw informatie inzien. Toepasselijke privacywetten kunnen u het recht geven om de
persoonlijke informatie die wij over u bewaren in te zien (afhankelijk van het
rechtsgebied, dit kan het recht van toegang worden genoemd, het recht op
overdraagbaarheid of variaties op die voorwaarden).
Uw informatie bijwerken. Als u van mening bent dat de informatie die wij over u
bewaren onjuist is of dat we niet langer het recht hebben om deze te gebruiken en u
wilt verzoeken om rectificatie, verwijdering of bezwaar maken tegen de verwerking
ervan, neem dan contact met ons op.
Houd er rekening mee dat we verzoeken om bepaalde redenen kunnen weigeren,
bijvoorbeeld als het verzoek onwettig is of als het inbreuk kan maken op
handelsgeheimen of intellectuele eigendom of de privacy van een andere gebruiker.
Als u informatie wilt ontvangen over een andere gebruiker, zoals een kopie van alle
berichten die u van hem of haar hebt ontvangen via onze websites, moet de andere
gebruiker contact opnemen met ons om schriftelijke toestemming te geven voordat de
informatie wordt vrijgegeven.

8.

Hoe we uw persoonlijke informatie beschermen:

We werken er hard aan om u te beschermen tegen ongeoorloofde toegang tot of
wijziging, openbaarmaking of vernietiging van uw persoonlijke informatie. Zoals met alle
technologiebedrijven, hoewel we maatregelen nemen om uw informatie te beschermen,
kunnen we echter niet beloven, en dient u niet te verwachten, dat uw persoonlijke
informatie, chats en andere communicaties altijd beveiligd blijven.
We controleren onze systemen regelmatig op mogelijke kwetsbaarheden en aanvallen en
evalueren regelmatig onze procedures voor het verzamelen, opslaan en verwerken van
informatie om onze fysieke, technische beveiligingsmaatregelen bij te werken.
We kunnen uw gebruik van alle of een deel van de websites zonder kennisgeving
opschorten als we een inbreuk op de beveiliging vermoeden of vaststellen.
Als u van mening bent dat uw account of informatie niet langer veilig is, kunt u ons
onmiddellijk daarover informeren.

9. Hoelang we uw informatie bewaren:
In de praktijk verwijderen of anonimiseren we uw gegevens bij het verwijderen van uw
account (na het venster met de bewaarplicht) of na twee jaar onafgebroken inactiviteit,
tenzij:
We ze moeten bewaren om aan te tonen dat we voldoen aan de toepasselijke wetgeving
(zo worden bijvoorbeeld registraties van toestemmingen tot onze voorwaarden, privacy
beleid en andere soortgelijke toestemmingen gedurende vijf jaar bewaard);
Er een openstaande kwestie, claim of geschil is dat vereist dat wij de relevante
informatie bewaren totdat deze is opgelost; of
De informatie moet worden bewaard voor onze rechtmatige zakelijke belangen, zoals
het verbeteren van de veiligheid en beveiliging van gebruikers. Mogelijk moet er
bijvoorbeeld informatie worden bewaard om te voorkomen dat een gebruiker die werd
verbannen wegens onveilig gedrag of beveiligingsincidenten een nieuw account opent.
Houd er rekening mee dat hoewel onze systemen zijn ontworpen om
verwijderingsprocessen van gegevens uit te voeren volgens de bovenstaande richtlijnen,
we niet kunnen beloven dat alle gegevens binnen een bepaald tijdsbestek worden
verwijderd vanwege technische beperkingen.

10. Hoe kunt u contact met ons opnemen:
Als u vragen hebt over dit privacy beleid, dan kunt u ons bereiken via ons
contactformulier.

