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Belangrijk vooraf
Dit Privacy Statement is opgesteld voor het individuele gebruik van
Fazz.io op het Publieke Netwerk.
Voor het gebruik van de Organisatie SaaS toepassing gelden afwijkende
regels en voorwaarden. Het vastleggen daarvan geschiedt separaat in
de SaaS overeenkomsten die met de zakelijke organisaties worden
afgesloten.

--------------------------------------------------------------------------------------

PRIVACY STATEMENT
Fazz.io Publiek Netwerk, mei 2018
Algemeen
Fazz.io is een kennisnetwerk voor individuen en organisaties en geen
advertentienetwerk zoals Pinterest, Facebook, Tumblr en alle anderen.
Privacy en dataprotectie staat bij Fazz.io voorop en Fazz.io is mede opgericht
om de gebruiker te beschermen tegen commerciele en de negatieve
invloeden van Social Media.
Over ons Privacybeleid
Fazz.io is een Nederlands bedrijf en is onderworpen aan de Nederlandse en
Europese wetgeving en jurisdictie.
Fazz.io ('Fazz.io', 'wij', ' ons', of 'onze') neemt de private aard van je
gegevens uitermate serieus. Daarom verzamelen we alleen de meest
noodzakelijke gegevens, en omdat Fazz.io geen advertenties of andere
commerciele mechanismes heeft, verzamelen we deze ALLEEN voor het
verbetereren van de dienst aan de gebruiker van Fazz.io.
Wij streven ernaar om transparant te zijn over de manier waarop wij je
gegevens verzamelen en gebruiken, veilig houden en je waardevolle keuzes
bieden. In dit beleid omtrent onze privacymaatregelen (het 'privacybeleid')
wordt uiteengezet hoe we omgaan met de gegevens die we verzamelen of
ontvangen wanneer je Fazz.io.com (de 'website') bezoekt en gebruikt en/of
andere domeinen, producten, services en/of content van Fazz.io met inbegrip
van toekomstige mobiele apps voor iOS en Android (samen met de website
genaamd de 'services').
In dit privacybeleid wordt uiteengezet hoe we met gegevens omgaan die
worden verzameld tijdens je interactie met de services.
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Wat we verzamelen en hoe wij dit
gebruiken
Tijdens het aanbieden van de services verzamelen en ontvangen wij
verschillende soorten gegevens. En daarnaast is er een onderscheid onder
welke omstandigheden content en gegevens worden aangeboden.
•

•

•

•

•

Allereerst moeten wij je gegevens op bepaalde manieren verwerken zodat wij
je onze services kunnen leveren in overeenstemming met
onze servicevoorwaarden. Deze verwerking is nodig om het contract tussen
jou en ons uit te voeren, en onze servicevoorwaarden stellen helder dat het
verwerken van je gegevens voor het personaliseren van content (géén
advertenties!) een essentieel onderdeel is van de services die wij leveren.
Ten tweede, waar je ons toestemming hebt gegeven om je gegevens op een
bepaalde manier te gebruiken, vertrouwen wij op je toestemming (die je op elk
moment kunt intrekken).
Ten derde, zoals verder hieronder uiteengezet, mogen wij in bepaalde
gevallen je gegevens verwerken om legitieme belangen van ons of van onze
bezoekers of gebruikers verdedigen, waar die legitieme belangen niet door
jouw rechten of belangen worden geschonden.
Ten vierde, omdat Fazz.io zowel uit een publiek netwerk als uit SaaS software
voor organisaties bestaat betreft de gegevens verzameling ALLEEN die van
gebruikers actief op het Publieke Netwerk.
Ten vijfde, omdat content in het publieke netwerk van Fazz.io zowel openbaar
als afgesloten kan worden gepubliceerd, betreft het verzamelen van
gegevens alleen die acties rond de content die openbaar is gepubliceerd.
Het kan voorkomen dat Fazz.io in bepaalde gevallen een beroep doet op
andere juridische grondslagen, bijvoorbeeld ter bescherming van je vitale
belangen of die van anderen (waar er sprake zou kunnen zijn van dreigend
leed), indien van algemeen belang of om te voldoen aan wettelijke
verplichtingen of een gerechtelijk bevel of de uitoefening of de verdediging
van een recht in rechte.
Accountgegevens:
Wanneer je een account aanmaakt bij de services (een 'account'), vragen wij
je om gegevens zoals je gebruikersnaam, eigen naam, wachtwoord, en emailadres ('accountgegevens') zodat wij je de services kunnen aanbieden.
We kunnen accountgegevens ook losstaand of samen met andere gegevens
gebruiken voor het verrijken en verbeteren van de services, zoals bij
personalisatie.
We gebruiken je e-mailadres om je account te verifiëren en met je te
communiceren, zoals hieronder verder uiteengezet. We gebruiken in de
toekomst je leeftijd om te controleren of je wettelijk de services kunt
gebruiken.
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Je kunt volledig anoniem blijven op Fazz.io, ook samenwerken met anderen,
maar houd er rekening mee dat je berichten, Fazzlines, pagina's en
gebruikersnaam standaard zichtbaar zijn voor iedereen.
E-mailcommunicatie met ons:
Als onderdeel van onze services ontvang je soms e-mails en andere
communicatie van ons. Administratieve communicaties met betrekking tot je
account (bv. voor het herstellen van je account of het opnieuw instellen van je
wachtwoord) worden gezien als onderdeel van de services en je account en
je kunt je hiervoor niet afmelden. In de toekomst kunnen we je ook andere emails toesturen waarvoor je je dan kunt afmelden via de accountinstellingen
of door gebruik te maken van de afmeldingslink in de e-mails zelf.
Gebruikerscontent:
Alles wat gedeeld wordt via de services is standaard zichtbaar voor iedereen.
Als je ons content geeft, wordt deze gepubliceerd en kan iedereen deze zien
of lezen. Wederom: je kunt er ook altijd voor kiezen private te blijven, dan
wordt je content niet gevonden.
Content die openbaar gepubliceerd en gedeeld wordt, is toegankelijk voor
iedereen, met inbegrip van zoekmachines. Dit kan invloed hebben op de
controle die je over deze content hebt. Daarbij kan informatie die openbaar is
gedeeld, worden gekopieerd en gedeeld via het internet met inbegrip van
acties of functies die bij de services horen, zoals rebloggen.
Acties binnen Fazz.io:
Je kunt binnen onze services bepaalde acties uitvoeren die integraal deel
uitmaken van onze producten, zoals het leuk vinden van een bericht, het
tranzzen van een bericht, reageren op een bericht en het volgen van een
Fazzline. Het leuk vinden, tranzzen en reageren zijn openbare acties iedereen kan 'Comments' uitklappen bij een bericht en zien wie op 'Vind ik
leuk' heeft geklikt, wie een blog heeft getranzzed of wie gereageerd heeft op
een bericht. We gebruiken gegevens over acties binnen Fazz.io om onze
services te verbeteren en om nieuwe services te ontwikkelen, maar vooral om
je een Fazz.io-ervaring op maat te kunnen bieden.
Wij gebruiken deze gegevens bij personalisatie in de toekomst ook voor het
aanbieden van berichten die overeenkomen met dingen die je eerder leuk
hebt gevonden en voor het bieden van betere zoekresultaten.
Gegevens over gebruikerscontent:
In bepaalde gevallen kunnen wij gegevens verzamelen over content die je
aan de services verstrekt. Als gegevens bijvoorbeeld meegestuurd worden
met je beelden, kan het zijn dat wij gegevens verzamelen over je fotocamera,
camera-instellingen of EXIF-gegevens. Deze gegevens helpen ons bij het
verbeteren van onze services en het aanbieden van extra functies en
functionaliteit.
Gegevens gerelateerd aan het gebruik van de services:
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Wij verzamelen gegevens over de manier waarop mensen gebruikmaken van
de services, met inbegrip van gebruikers die een account hebben. Dit type
gegevens kan in ons logboekbestand worden verzameld op elk moment dat je
met de services omgaat (een aanvraag doet bij de services).
We gebruiken interne hulpmiddelen en applicaties en services van derden
(zoals Google Analytics) om deze gegevens te verzamelen en analyseren.
- Een deel van deze gegevens kan ook verbonden zijn met het Internet
Protocol Adres ('IP-adres') dat gebruikt werd voor toegang tot de services;
- een deel kan verbonden zijn met je account;
- een deel kan verzameld worden en enkel worden gebruikt in
samengevoegde vorm (als statistische maat waarbij je account niet
geïdentificeerd kan worden).
Wij verzamelen je IP-adres ook wanneer je een bericht creëert, met name
wanneer je een anonieme 'Vraag' verzendt. We kunnen deze gegevens over
de manier waarop jij en anderen omgaan met de services voor een aantal
dingen gebruiken. Over het algemeen zijn deze gerelateerd aan het verrijken,
verbeteren, beschermen en ontwikkelen van nieuwe services, met inbegrip
van, maar niet beperkt tot: het bieden van content op maat, het verbeteren
van onze zoekresultaten, het identificeren van populaire content, het
tegenwerken van spam, malware, identiteitsdiefstal en over het algemeen, het
veilig houden van onze gebruikers en community, en voor wettelijke en
veiligheidsredenen zoals uiteengezet in 'Gegevens die bekendgemaakt
worden voor onze veiligheid en de veiligheid van anderen'.
Gegevens gerelateerd aan je webbrowser:
Wij ontvangen en registreren automatisch gegevens van je webbrowser
wanneer je met de services omgaat, zoals browsertype en -versie, welk type
apparaat je gebruikt, je besturingssysteem en -versie, je taalvoorkeur, de tijd
en datum van elk verzoek dat je indient bij de services, gegevens over je
schermweergave en gegevens van cookies die wij in je webbrowser hebben
geplaatst (zoals hieronder beschreven). We gebruiken browsergerelateerde
gegevens zodat wij de services kunnen aanbieden, beveiligen, verrijken en
verbeteren.
Gegevens die verzameld worden via cookies:
Cookies zijn tekstbestanden die naar je webbrowser worden verstuurd en
opgeslagen als je een website bezoekt. Je webbrowser slaat deze cookies op
zodat ze geassocieerd zijn aan elke website die je bezoekt. Afhankelijk van
welke browser je gebruikt, kun je je cookies over het algemeen bekijken in je
browserinstellingen.
We gebruiken cookies om onze servers in staat te stellen om je webbrowser
te herkennen en om aan ons door te geven op welke manier en wanneer je
de services gebruikt zoals hierboven beschreven in 'Gegevens gerelateerd
aan het gebruik van de services'.
Onze cookies bevatten zelf geen gegevens waaraan je geïdentificeerd zou
kunnen worden en we combineren de algemene gegevens verzameld via
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cookies niet met andere gegevens om te achterhalen wie je bent. We
gebruiken cookies echter wel om te zien of je bent ingelogd en of je browser
toegang tot onze services had. We kunnen deze gegevens associëren met je
account als je dat hebt. We kunnen ook unieke of bijna unieke identifiers
opslaan in onze cookies die geassocieerd zijn met je account. Deze gegevens
worden dan soms weer gebruikt zoals hierboven beschreven in 'Gegevens
gerelateerd aan het gebruik van de services'.
De meeste browsers hebben een optie om cookies uit te schakelen waardoor
je browser geen nieuwe cookies zal accepteren. Vaak heb je ook de optie om
te beslissen of je elk nieuw cookie wel of niet en op welke manier wilt
accepteren (afhankelijk van de mogelijkheden in je browser). Als je cookies
uitschakelt, kun je niet inloggen bij je account en kun je dus een groot
gedeelte van de services niet gebruiken. Wij raden daarom niet aan om
cookies uit te schakelen als je de services wilt gebruiken. Sommige services
die wij gebruiken (met inbegrip van services van derden), zoals Google
Analytics, gebruiken webtags en kunnen ook hun eigen cookies plaatsen in je
browser.
Afgeleide gegevens:
Zoals hierboven beschreven in 'Acties binnen Fazz.io' en 'Gegevens
gerelateerd aan het gebruik van de services', analyseren wij je acties binnen
de services om bepaalde karakteristieken die beschrijvend zijn voor je
account op te maken of af te leiden (bijvoorbeeld wat voor type blogs je volgt,
welk type berichten je bekijkt, leuk vindt of reblogt. We gebruiken deze
gegevens uitsluitend met als doel zoals hierboven beschreven in 'Gegevens
gerelateerd aan het gebruik van de services'.

Met wie worden je gegevens gedeeld?
Wij delen gegevens die wij van je ontvangen nooit, tenzij: (a) wij toestemming
hebben om deze gegevens te delen om de services te bieden waarom je hebt
gevraagd (inclusief verbinding met services van derden); (b) wij je
voorafgaande kennisgeving hebben gegeven dat de gegevens gedeeld
worden en met wie (zoals in dit privacybeleid); of (c) de gegevens
geaggregeerde of andere gegevens zijn waaraan je niet geïdentificeerd kunt
worden. Je bevestigt dat je alle benodigde toestemmingen en autorisaties
hebt voor het uploaden en delen van persoonlijke gegevens van derden en
indien nodig, je (of Fazz.io namens jou) contact op zult nemen met deze
derden.
Gegevens die openbaar gemaakt worden via de services:
Zoals hierboven opgemerkt in 'Gebruikerscontent' en 'Acties binnen Fazz.io' is
content die gepubliceerd wordt via de services, en de vele andere acties die
je op de services onderneemt, standaard openbaar. Houd er rekening mee
dat deze informatie door iedereen gezien kan worden, alsmede geïndexeerd
kan worden door zoekmachines (zoals Google Search). Wees er dus zeker
van dat je iets publiekelijk wilt delen. Kies anders voor het Private zetten van
de content.
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Gegevens die je deelt met services van derden:
Je hebt toegang tot services van derden via onze services bijvoorbeeld door
op een link te klikken die naar een service buiten onze services leidt. Je kunt
er zelf ook voor kiezen om gegevens te delen die je aan ons verstrekt, zoals
in Fazz met deze services van derden (bijvoorbeeld door berichten op Twitter
of op Facebook te delen). Dit privacybeleid geldt alleen voor gegevens die wij
verzamelen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het lezen en begrijpen van het
privacybeleid van services van derden.
Gegevens die gedeeld worden met onze medewerkers om de services
uit te voeren en te verbeteren:
In bepaalde gevallen delen we gegevens die we opslaan (zoals IP-adressen)
met derden, zoals serviceproviders, adviseurs en andere medewerkers
('medewerkers') om de services uit te voeren, te verrijken en te verbeteren
en voor het ontwikkelen van nieuwe producten en services. Het kan
bijvoorbeeld voorkomen dat wij gegevens delen met serviceproviders om
spam tegen te gaan. Adviseurs van derden kunnen toegang hebben tot de
gegevens gedurende het verbeteren van onze processen en technologieën.
Medewerkers waar we zulke gegevens mee delen, zijn gebonden aan
geheimhoudingsplicht en, tenzij wij dit anders vermelden, hebben niet het
recht om deze gegevens die wij met hen delen te gebruiken buiten de
omvang en periode die nodig is om ons te assisteren.
Gegevens die bekendgemaakt worden op grond van bedrijfsovernames:
In bepaalde gevallen kunnen wij ervoor kiezen om bedrijfsactiva te kopen of
te verkopen. Bij deze transacties zijn gebruikersgegevens doorgaans een van
de bedrijfsactiva die worden overgedragen. Bovendien, als wij, of substantieel
al onze activa overgenomen worden, of mochten wij voor een faillissement
staan, dan zijn gebruikersgegevens een van de activa die overgedragen of
overgenomen worden door derden. Zulke overdrachten kunnen voorkomen
en kunnen in de legitieme belangen van de betrokken partijen zijn. Na zulke
overdrachten kan de overnemende partij van ons of onze activa het gebruik
van je gegevens voortzetten zoals uiteengezet in dit beleid.
Gegevens die bekend worden gemaakt ter bescherming van ons en van
anderen:
Wij geloven in de vrijheid van meningsuiting en, indien redelijk, proberen wij
onze community te beschermen tegen ongegronde wettelijke eisen. Dat
gezegd zijnde, wij behouden ons ook het recht voor om toegang te hebben tot
gegevens, deze te behouden en bekend te maken, als wij redelijkerwijze
menen dat dit nodig is, naar eigen goeddunken, voor: (i) het voldoen aan
enige wet, voorschrift, juridische procedure, overheidsaanvraag,
overheidsbevel, (ii) het handhaven van dit privacybeleid,
onze servicevoorwaarden en enige andere overeenkomsten die wij met je
hebben, met inbegrip van onderzoek naar eventuele breuk hiervan, (iii) het
opsporen, voorkomen, onderzoeken of anderzijds behandelen van fraude,
beveiliging, vertrouwen en veiligheid of technische problemen (inclusief het
uitwisselen van gegevens met andere bedrijven en organisaties met als doel
om de beveiliging te verbeteren en fraude, spam en malware te voorkomen),
(iv) het reageren op supportaanvragen van gebruikers, of (v) het beschermen
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van de rechten, eigendommen, welzijn of veiligheid van ons, onze gebruikers,
derden of het algemeen publiek, met inbegrip van, maar niet beperkt tot,
situaties met mogelijk geweld, zelfmoord of zelfbeschadiging.
Gegevens die we met je toestemming delen op jouw verzoek: Zonder
afbreuk te doen aan je rechten die hieronder worden vermeld, indien je een
gebruiker bent in de EU en je ons vraagt om gegevens vrij te geven die wij
over je account hebben, zullen wij er alles aan doen om dit te doen, indien
redelijk en niet onnodig belastend.
Beveiliging en behoud van je gegevens:
Het beveiligen van onze systemen en de gegevens van onze gebruikers is
van essentieel belang bij het verzekeren van een veilige gebruikerservaring
voor onze Fazz.io-gebruikers en voor het behoud van het vertrouwen in ons
door onze gebruikers.
Je accountgegevens worden beschermd met een wachtwoord voor je privacy
en veiligheid. In de toekomst voegen wij mogelijk aanvullende
beveiligingsfuncties toe zoals multi-factor authenticatie. Voorkom
ongeautoriseerde toegang tot je account en gegevens door middel van een
uniek, veilig en beschermd wachtwoord en beperk gebruik van je computer en
browser door anderen door je af te melden bij je account van de services
zodra je klaar bent.
Fazz.io behoudt je gegevens zolang dit nodig is voor de doeleinden die
uiteengezet zijn in dit privacybeleid, zolang je Fazz.io-account actief is of
zolang als nodig is om je de services aan te kunnen bieden. Als je niet langer
wilt dat Fazz.io je gegevens gebruikt om je de services te leveren, kun je je
account opzeggen en Fazz.io wist dan de gegevens die zij over je bewaart,
tenzij Fazz.io je gegevens dient te behouden en gebruiken om te voldoen aan
onze wettelijke verplichtingen, om disputen op te lossen en onze
overeenkomsten uit te voeren.
Legitieme belangen
Fazz.io mag je gegevens gebruiken om onze services en content die wij je
aanbieden, te leveren, verbeteren en aan te passen. Het gebruik en delen van
je gegevens voor dergelijke doeleinden is ook nodig om ons in staat te stellen
te voldoen aan onze legitieme belangen om te begrijpen hoe onze services
worden gebruikt, en om manieren te ontwikkelen om onze services te wijzigen
zodat deze interessanter voor jou en andere gebruikers zullen zijn. Het
gebruik van je gegevens voor de redenen in dit privacybeleid omschreven, is
ook nodig om ons in staat te stellen te voldoen aan onze legitieme belangen
om onze services te verbeteren en inzicht te krijgen in gebruikspatronen van
onze services en de efficiëntie van en interesse in onze services voor
gebruikers.
Wij kunnen je gegevens ook omwille van de veiligheid en beveiliging
gebruiken, inclusief het delen van je gegevens voor dergelijke doeleinden. Wij
doen dit aangezien het nodig is om te voldoen aan onze legitieme belangen
en die van jou voor het zekerstellen van de veiligheid van onze services,
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inclusief het verbeteren van de gebruikersbescherming tegen intimidatie, IPinbreuk, spam en misdaad en veiligheidsrisico's van welke soort dan ook.

Gegevens waar je toegang toe hebt
Als je een geregistreerde gebruiker bent, heb je toegang tot de meeste
gegevens die geassocieerd zijn met je account door in te loggen bij de
services en naar de accountinstellingen te gaan. Gebruikers kunnen cookies
verwijderen via de instellingen in hun webbrowser.

Account opheffen en wat er gebeurt na het
opheffen van een account
Als je je account wilt opheffen, kun je dit doen in je account pagina. Daarbij,
gezien de aard van delen op de services, kan het zijn dat een deel van je
publieke activiteit met je account voordat de opheffing plaatsvond (zoals het
tranzzen van je Fazzlines) opgeslagen blijft op onze servers en toegankelijk is
voor iedereen.

EU-instellingen en privacyrechten
Als je voor het merendeel woonachtig bent in de EU, dan is Fazz.io de
beheerder van je gegevens. In overeenstemming met de Europese wetgeving
heb je een aantal rechten en keuzes met betrekking tot het gebruik van je
gegevens.
Toegang en overdracht
Zoals beschreven in het gedeelte 'Gegevens waar je toegang toe hebt', heb je
toegang tot het merendeel van je gegevens door in te loggen bij je Fazz.ioaccount. Als je aanvullende toegang nodig hebt neem dan contact op met
ons (info@Fazz.io.com) voor een kopie van je gegevens. In gevallen waar dit
wettelijk vereist is, kunnen wij je voorzien van je gegevens in een gemakkelijk
toegankelijke indeling en assistentie bieden bij de overdracht van een deel
van deze gegevens aan derden.
Wij willen het overdracht proces in de toekomst automatiseren maar, omdat
Fazz.io volledig gratis is en wij geen Advertentie inkomsten heeft dit nu geen
prioriteit.
Herstellen, beperken, verwijderen
Je kunt een groot gedeelte van je gegevens herstellen, beperken of
verwijderen door in te loggen bij je Fazz.io-account. Neem contact met ons op
als het niet lukt. Raadpleeg het gedeelte 'Verwijderen van je account' voor
meer informatie over het verwijderen van je account of het verlaten van
Fazz.io.
Klachten
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Onverminderd eventuele andere rechten die je mogelijk hebt, heb je ook het
recht om een klacht tegen ons in te dienen bij je lokale toezichthoudende
autoriteit.

Geen gegevens overdracht naar de VS
Omdat Fazz.io een Europees bedrijf is, worden je gegevens verzameld en
verwerkt in de Europese Unie. De Europese Unie heeft andere wetgeving
omtrent gegevensbeveiliging en regelgeving omtrent toegang van overheid tot
gegevens dan andere landen. En wijkt in het bijzonder af van de Verenigde
Staten: Fazz.io zal je gegevens buiten de Europese Economische Ruimte niet
overdragen.
Garanties voor gegevensbescherming wijken mogelijk dus af van die in je
thuisland. Je kunt zelf beslissen of je gebruik wilt maken van onze services.
Als je besluit om van onze services gebruik te maken, moet je akkoord gaan
met onze Servicevoorwaarden waarin de voorwaarden van het contract
tussen jou en ons uiteen worden gezet.

Wijzigingen van dit privacybeleid
Dit privacybeleid wordt zo nu en dan gewijzigd, wij raden je aan om dit beleid
regelmatig door te nemen. Wanneer wij wezenlijke wijzigingen aanbrengen,
zullen wij je op de hoogte stellen door een kennisgeving te plaatsen op een
duidelijk zichtbare plek of door je direct een bericht te sturen.
Amsterdam, May 18, 2018
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