PRIVACY POLICY
I. Algemeen
Digital Dialog is toegewijd aan het beschermen van de privacy van een persoon of entiteit die
gebruik maakt van haar diensten, producten of systemen ( “Gebruiker” of “gebruikers”). Dit
privacybeleid document (hierna: “privacy beleid”) geeft uitleg wanneer en hoe persoonlijke
informatie wordt verzameld, gebruikt, bekendgemaakt en beschermd met betrekking tot de
website van Digital Dialog op www.digitaldialog.nl (de "website"). Door gebruik te maken van de
website, geeft gebruiker blijk kennis te heben genomen van het privacy beleid en stemt in met de
inhoud hiervan. Gebruiker is bewust en aanvaardt dat het privacy beleid van tot tijd redelijkerwijs
gewijzigd wordt door Digital Dialog.
II. Persoonlijke informatie
Persoonlijke informatie wordt gedefinieerd, maar niet beperkt tot informatie die specifiek
identificeerbaar is van een uniek individu, zoals een naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres,
rekeningnummer, informatie activiteiten van een individu direct gekoppeld aan die persoon
(hierna: “Persoonlijke gegevens”).
Persoonlijke informatie omvat ook, maar is niet beperkt tot, demografische gegevens, zoals
geboortedatum, iemands geslacht, geografisch gebied, en persoonlijke voorkeuren mits deze
gegevens herkenbaar en uniek zijn.
III. Persoonlijke informatie die wij verzamelen
Digital Dialog verzamelt persoonlijke gegevens van gebruikers:
● Bij het registreren en het opzetten van een account;
● Bij het opnemen van contact met Digital Dialog per e-mail;
● Wanneer gebruikers de Digital Dialog website bezoeken wordt bepaalde informatie
automatisch verzameld, zoals Internet Protocol van de computer van de gebruikers ( “IP
adres”, besturingssysteem, gebruikers computer, het type browser, het adres van een
verwijzingswebsite, en de tijd en de datum van de gebruikers bezoeken en aankopen.
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IV. Hoe wij Persoonsgegevens verzamelen
Digital Dialog maakt gebruik van persoonlijke informatie om
● Verzoeken van gebruikers te verwerken;
● Gebruikers te voorzien van diensten;
● Gebruikers te informeren over andere producten
● Gebruikers te voorzien van producten
Bij gebruik van persoonlijke informatie van gebruikers voor marketing inspanningen biedt Digital
Dialog gebruikers bij alle communicatiemomenten opties om zich hiervoor uit te schrijven. Digital
Dialog verstrekt nooit gebruikersgegevens aan derden.
Persoonlijke informatie online verstrekt kan gekoppeld of samengevoegd worden met als doel
het verkrijgen van meer inzicht in gebruikersbehoeften en het informeren van gebruikers over
Digital Dialog’s producten of diensten. Digital Dialog maakt ook gebruik van persoonlijke
informatie van gebruikers voor het versturen van informatieve e-mails, inclusief maar niet beperkt
tot nieuwsbrieven, kennisgevingen per account eigenaars, project managers, forum moderators
en herinneringen van het evenement schema's, wijzigingen en aanwezigheid.
V. Emails
Als Gebruikers e-mails versturen via de Digital Dialog website, moet de gebruiker begrijpen dat
zijn e-mail e-mailadres en persoonlijke boodschap zijn inbegrepen. Vanwege de aard van de
e-mail verzonden vanaf digitale Dialog platform zijn deze e-mails geen privé-communicatie en
daarom niet vertrouwelijk. Digital Dialog heeft geen verantwoordelijkheid om dergelijke
informatie vertrouwelijk te houden als gebruiker e-mails verstuurt via de Digital Dialog website.
Gebruiker zal de website of applicatie niet gebruiken om spam of inhoud te versturen die deze
overeenkomst of een andere Digital Dialog Gebruikersovereenkomst schendt.
VI. Beveiliging
Digital Dialog heeft uitvoerige veiligheidsmaatregelen opgezet in een poging om de bescherming
van de gebruiker persoonlijke informatie te optimaliseren. Alle persoonlijke informatie die
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betrekking heeft op gebruikers wordt opgeslagen in een veilige omgeving los van de website.
Accountgegevens van gebruikers zijn uitsluitend online toegankelijk door het gebruik van een
vertrouwelijk wachtwoord. Om de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens te beschermen,
moet gebruiker zijn wachtwoord geheim houden en deze niet aan een andere persoon
verstrekken. Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor alle gebruik van de website met behulp
van zijn of haar gebruikerswachtwoord. Gebruiker zal Digital Dialog per ommegaande informeren
als gebruiker van mening is dat zijn of haar wachtwoord is misbruikt of in verkeerde handen is
gevallen.
VII. Controle van persoonlijke gegevens
Digital Dialog geeft de gebruiker ten alle tijde de mogelijkheid om zich uit te schrijven voor het
ontvangen van communicatie, het bekijken van persoonlijke informatie, en het corrigeren of
verwijderen van gebruiker's persoonlijke informatie. Digitale Dialog verkoopt, verhuurt of deelt
nooit persoonlijke informatie met derden zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker,
behalve in de beperkte omstandigheden, zoals omstandigheden beschreven in dit privacy beleid.
Digitale Dialog kan persoonlijke informatie met externe leveranciers delen die Digital Dialog
helpen bij het vervullen van functies die nodig zijn voor het runnen van haar bedrijfsvoering. Deze
functies kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, website hosting, credit card
transactieverwerking en data-entry. Digitale Dialog beperkt de gebruiker’s persoonlijke informatie
gedeeld met digitale Dialog externe leveranciers tot dat wat Digital Dialog minimaal noodzakelijk
acht deze functies uit te voeren.
Digital Dialog openbaart persoonsgegevens in goed vertrouwen wanneer zij gelooft hiertoe
rechtmatig gemachtigd te zijn, of omdat het redelijkerwijs noodzakelijk is om op een juridisch
proces of instanties, te reageren op eventuele claims, of om de rechten te beschermen,
eigendommen of persoonlijke veiligheid van Digital Dialog, haar gebruikers, haar werknemers of
website bezoekers.
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Informatie over Digital Dialog Gebruikers, inclusief persoonlijke gegevens, kunnen worden
vrijgegeven of overgedragen als onderdeel van, of tijdens de onderhandelingen over, een fusie,
verkoop van activa of overname van het bedrijf.
VIII. Cookies, IP-adressen en URL's
Digital Dialog ontvangt automatisch bepaalde soorten persoonlijke informatie. Bijvoorbeeld,
wanneer een gebruiker de website bezoekt, Digital Dialog verzamelt automatisch het gebruiker
IP-adres en het type browser door de gebruiker ingezet. Informatie kan automatisch worden
verzameld door het gebruik van een term genaamd "cookies". Digitale Dialog verzamelt tevens
verschillende soorten informatie genaamd 'clickstream informatie', over gebruikersgedrag,
IP-adres informatie, in- en uitgangen voor de website, zoektermen, website adressen, gebruikers
bezoek, pageviews, en indrukken. Om deze informatie te kunnen verzamelen worden cookies
ingezet. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de gebruikers harde schijf worden geplaatst
wanneer een gebruiker een website bezoekt. Deze bestanden identificeren de computer van een
gebruiker en de voorkeuren van een gebruiker en andere gegevens over het bezoek van een
gebruiker, zodat wanneer de gebruiker terugkeert naar de website, de website weet wie de
gebruiker is waardoor het bezoek van de website gepersonaliseerd kan worden. De meeste
browsers accepteren cookies automatisch als standaardinstelling. Gebruikers kunnen de
instellingen wijzigen om cookies te weigeren of om gebruikers te vragen voor het accepteren van
een cookie van een websites. Digitale Dialog plaatst een unieke cookie waardoor de browser van
de gebruiker in staat is om op maat gemaakte inhoud of diensten te ontvangen. Cookies ter
beschikking gesteld via winkelwagentjes of andere informatie verstrekt aan derde partijen zullen
alleen ge-dé-identificeerde (demografische) informatie bevatten met uitzondering van relevante
transactiegegevens van gebruikers vrijwillig verstrekt aan Digital Dialog. Deze gegevens worden
versleuteld, en gebruikt om individuele gebruikers te identificeren. Als Gebruikers besluiten geen
cookies van Digital Dialog te accepteren, zullen gebruikers nog steeds in staat zijn om toegang te
krijgen tot de openbare delen van de Digital Dialog website. Gebruikers zijn dan niet in staat om
in te loggen voor het gebruiken van functies of diensten van de website.
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IX. Links naar andere websites websites
The Digital Dialog website kan links naar andere websites bevatten. Alle persoonsgegevens die
gebruiker geeft op de gelinkte pagina's zijn onderhevig aan het privacybeleid van betreffende
derde. Behalve zoals hierboven beschreven, Digital Dialog is niet verantwoordelijk voor de inhoud
of de privacy en veiligheid praktijken en het beleid van websites waarnaar Digital Dialog doorlinkt.
X. Beleid Wijzigingen
Digital Dialog behoudt zich het recht voor om dit beleid op elk gewenst moment te wijzigen.
Digital Dialog kan persoonlijke informatie van gebruikers voor nieuwe, onverwachte toepassingen
niet eerder vermeld in dit beleid gebruiken. Als Digital Dialog het privacybeleid wijzigt, zal Digital
Dialog deze wijzigingen op onze website plaatsen inclusief vermelding van de datum waarop de
privacy policy voor het laatst werd bijgewerkt. Digital Dialog moedigt gebruikers aan om haar
privacy policy regelmatig te checken.
Dank u voor het lezen van onze Privacy Policy.
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