Privacyverklaring
(deze heeft betrekking op de website die u nu bezoekt)

Deze website is een onder deel van Erotiek Portaal en draagt zorg voor je privacy conform de AVG!
Hier worden je persoonsgegevens met de grootste zorg behandeld.

Erotiek Portaal
Deze website wordt geëxploiteerd door Erotiek Portaal. Erotiek Portaal en al haar onderdelen behoren op hun
beurt weer toe aan Red Light Key een onderdeel van Right Key Media en Right Key Media Group B.V..

Persoonlijke Gegevens
Persoonlijke gegevens van gebruikers van Erotiek Portaal worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Erotiek
Portaal houdt zich aan de regels die te lezen zijn op de overheidswebsite Autoriteit Persoonsgegevens, te lezen
op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten

Vastleggen en verwerking van gegevens
De eventueel door jou verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van Erotiek Portaal te vallen.
Jouw gegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen en komen alleen in ons bezit als je een
account aanmaakt, een product dan wel dienst afneemt via onze websites of één van onze bedrijven.
De internetgebruiker die de website, websites of internetplatforms van Erotiek Portaal bezoekt en/of zich via deze
website(s) registreert, deelt aan Erotiek Portaal persoonsgegevens mee, waaronder, doch niet beperkt tot:
1. Gegevens in verband met de identiteit van de bezoeker: het IP-adres
2. Gegevens in verband met de identiteit van de gebruiker en of adverteerder: naam, adres en andere contactgegevens
zoals telefoonnummer, e-mailadres, gebruikersnaam en password, IP-adres;
3. Financiële Informatie zoals bank- of creditkaartgegevens en overige informatie met betrekking tot het voor dit doel
ontwikkelde adverteer proces en het betalingsverkeer hiervan. Zie ook het volgende hoofdstuk.
4. Gegevens in verband met het aanmaken van advertenties met hierin, adresgegevens, film en fotomateriaal.
Door als websitegebruiker jouw persoonsgegevens mee te delen, geef je ons de uitdrukkelijke toestemming om deze
persoonsgegevens te verwerken voor de volgende doeleinden:
– Vergemakkelijken van het gebruik van onze websitediensten;
– Voorzien van betalingsmogelijkheden voor het gebruik van deze diensten;
– Verzenden van nieuwsbrieven;
– Automatisch opstellen van je account- en gebruikersprofielen
zodat je advertenties kan plaatsen en deze ook online getoond kunnen worden;
– En het optimaliseren van het beheer en het gebruik van de website en van de aangeboden diensten.

Gegevensverstrekking aan derden
Persoonlijke gegevens worden zonder je toestemming niet verstrekt aan derde partijen, behoudens het navolgende:
Jouw gegevens kunnen zonder jouw uitdrukkelijke toestemming worden verstrekt aan partijen die Erotiek Portaal
inschakelt bij de uitvoering van onze dienstverlening. Bijvoorbeeld het maken van banners waar wij diverse partijen voor
hebben. In dergelijke gevallen worden je gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt, te weten
de levering van een product of dienst.
Jou gegevens, zijn in de navolgende situaties in te zien door derde partijen (sub-verwerkers), te weten:
– In geval je een betaling aan ons doet, zijn onze paymentpartners die de betalingen afhandelen en alle betrokken
banken op de hoogte van jou betaling (zie contactgegevens op deze website), zij beschikken over jou bank en overige
bekende gegevens. Al deze derde partijen staan onder toezicht van de overheid en de controlerende overheidsinstanties.
– De webdesigners die betrokken zijn met de bouw van Erotiekportaal waaronder BGI e,a,. Zij dienen regelmatig de
websites te onderhouden en daar waar noodzakelijk is aanpassingen te doen en kunnen daarbij inzicht hebben in de
gegevens.
– Onze websites staan in de cloud en zijn online te bezoeken. De opslag van al onze websites gebeurt middels diverse
hosting partijen. Onze hosting partijen zorgen er voor dat al onze websites op het internet getoond kunnen worden.
Wij werken met de navolgende partijen, te weten: Antagonist, Leaseweb, Transip en Openprovider,
– Daarnaast is het mogelijk dat Erotiek Portaal op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht kan worden gesteld

om bepaalde gegevens te verstrekken. Bijvoorbeeld aan het bevoegd gezag in het kader van opsporingsonderzoek.
Erotiek Portaal zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot
verstrekking bestaat.
– Zoekmachines waaronder BING en GOOGLE of andere zoekmachines kunnen de gegevens die u aanmaakt in een
advertentie, waaronder teksten, foto en filmmateriaal, opslaan in hun database. Indien u uw advertentieaccount bij ons
verwijdert heeft, is het nog steeds mogelijk dat deze zoekmachines uw gegevens bewaren. U dient dan ook zelf
regelmatig te controleren of deze gegevens door de zoekmachines verwijderd zijn. Zo niet dient u zelf een email naar de
betrokken zoekmachine te sturen om de gegevens te verwijderen.
– Tot slot kan Erotiek Portaal jouw gegevens doorgeven aan derden indien die derde partij van oordeel is dat de inhoud
van jouw advertentie inbreuk maakt op zijn of haar: intellectueel eigendomsrecht, portretrecht of dat er sprake is van
onrechtmatige uitingen die door jou zijn gedaan op websites of internetplatforms van Erotiek Portaal. In dergelijke
gevallen zal Erotiek Portaal jouw gegevens uitsluitend onder strikte voorwaarden verstrekken waarbij telkens rekening zal
worden gehouden met jouw persoonlijke belangen.

Externe diensten van derde partijen en andere websites
Indien je via één van onze websites terechtkomt op een website of webapplicatie van één van onze partners, dan wel
van derde partijen die de websites van Erotiek Portaal gebruiken om hun diensten of producten aan te bieden, zijn de
voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde partijen van toepassing. In dergelijke gevallen
gelden de privacyverklaringen van deze partij ( zie hun website).

Nieuwsbrieven
Wij bieden de mogelijkheid om je aan te melden c.q. in te schrijven voor nieuwsbrieven met informatie over onze services
en diensten. Je kan je op elk moment weer uitschrijven en zal niet langer deze nieuwsbrieven in je mailbox ontvangen.
Bij de inschrijving op nieuwsbrieven worden uw email gegevens bewaard.

Beveiliging gegevens
Erotiek Portaal maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens.
Dit onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.
Erotiek Portaal spant zich verder naar redelijkheid in om haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige
vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van gerichte, technische en organisatorische
maatregelen om eventuele gebeurtenissen hieromtrent te voorkomen. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de
stand van de huidige internet- en webtechniek. Om deze reden worden alle websites en internetplatforms gemonitord om
misstanden en diefstal tijdig te voorkomen, te ontdekken, en/of om achteraf de dader(s) aansprakelijk te kunnen stellen.
Erotiek Portaal is echter niet aansprakelijk bij onrechtmatig verkregen toegang of bestanden die via door advertenties
verspreide virussen of andere onrechtmatig gebruikte softwareprogramma's uw gegevens achterhalen.

Gebruik van cookies
Erotiek Portaal kan bij het aanbieden van deze website gebruik maken van zg. cookies om u te identificeren en daarmee
de toegang tot de site voor u gemakkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig, klein bestand dat op de harde schijf
van uw computer wordt opgeslagen. Lees ook ons cookiebeleid en verdere uitleg “Waarom Cookies”.

Tracking en clickgedrag
Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de site
te meten via ons analyse programma. Daardoor kan de inrichting van de website worden aangepast om nog beter aan de
belangstelling en ervaringen van bezoekers tegemoet te komen. Analyse tracking code en clickgedrag worden
opgeslagen middels cookies. Zie de pagina's Uitleg Cookies en Waarom Cookies.

Recht op toegang
Je hebt continu het recht om je persoonsgegevens te bekijken en om kosteloos deze gegevens up-to-date te houden via
jouw account. Wel dient het “Recht op Toegang” te worden bekeken aan de hand van de navolgende documenten:
– Algemene Voorwaarden
– Gebruikersvoorwaarden
– Websitevoorwaarden
– Disclaimer
– Uitleg cookies
– Waarom cookies?

Verwijzing naar andere documenten inzake privacyverklaring
Zie Artikel 6 van de websitevoorwaarden en de Algemene Voorwaarden

Meer informatie
Indien je nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via e-mail op het volgende e-mailadres:
info(at)erotiekportaal.nl

Wijzigingen

Erotiek Portaal. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Alle eventuele
mutaties wordt direct geïnformeerd op de betreffende website zelf of op Erotiekportaal.nl.

Ingangsdatum
Deze privacyverklaring is per 25 mei 2018 voor het laatst herzien.
Websites, internetplatforms en overige media van Erotiek Portaal zijn zonder uitzondering onderdeel van:
www.erotiekportaal.nl– zo ook deze website die u bezoekt een onderdeel van Redlightkey.nl.

