
LAATSTE UPDATE: 03 juni, 2016   

PRIVACY BELEID SKYSNAP 

ARTIKEL 1. INLEIDING 
Dank u voor uw bezoek aan Skysnap. Lees onze Gebruiksvoorwaarden en het 
Privacy Beleid zorgvuldig door. U moet akkoord gaan met beide documenten om 
toestemming te krijgen, voor het gebruik maken van onze services. 

Dit privacybeleid (het "Beleid") beschrijft de verzameling van persoonlijke 
informatie door participaties die zaken doen met SkySnap ( "SkySnap", "wij" of 
"ons"), van de gebruikers van onze website op www.skysnap.nl (de "Site"), alle 
gerelateerde applicaties, widgets, software, gereedschappen en andere diensten 
die door ons worden aangeboden en waarop een link naar dit beleid wordt 
weergegeven. Door gebruik te maken van onze dienst, gaat u akkoord met het 
verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonlijke informatie in 
overeenstemming met dit beleid. Dit beleid wordt opgenomen met een verwijzing 
die algemeen verkrijgbaar is op http://support.skysnap.nl/docs/privacybeleid en 
onderworpen aan de bepalingen van het privacybeleid. 

ARTIKEL 2. PERSOONLIJKE INFORMATIE 

 2.1 PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE WIJ KUNNEN VERZAMELEN 

“Persoonlijke informatie”  is informatie die u identificeert als een individu of 
betrekking heeft op een identificeerbare persoon, zoals: 

• Naam 
• postadres 
• Telefoon nummer  
• E-mailadres 
• Krediet- en debit kaart nummer  
• Rijbewijs 
• Social media account-ID  

We kunnen van een derde partij, haar betalingsservice gebruiken om betalingen 
van de Diensten te verwerken. Als u een betaling doet via de Diensten, kunnen uw 
persoonlijke gegevens worden verzameld door deze derden, en niet door ons, en 
zullen worden onderworpen aan het privacybeleid van de derde partij, in plaats van 
dit privacybeleid. We hebben daar geen controle over, en zijn niet verantwoordelijk 
voor, de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonlijke 
gegevens van deze derde. 

Als u persoonlijke informatie met betrekking tot andere mensen om ons of van 
onze dienstverleners in verband brengt om een Services in te dienen, verklaart u 



dat u de bevoegdheid om dat te doen en om ons in staat stelt om de informatie te 
gebruiken in overeenstemming met dit privacybeleid. 

 2.2 HOE VERZAMELEN WIJ PERSOONLIJKE INFORMATIE 

Wij en onze dienstverleners kunnen persoonlijke informatie op verschillende 
manieren verzamelen, waaronder: 

- Door middel van de Diensten: We kunnen persoonlijke informatie via onze 
Diensten, zoals wanneer u zich aanmeldt voor een account, exploiteren van een 
Drone, of vraag contact ons op te nemen en die gegevens van u te verzamelen. 

- Uit andere bronnen: Wij kunnen uw persoonlijke informatie ook uit andere 
bronnen, zoals de drone fabrikanten ontvangen; openbare databanken; 
gezamenlijke marketing partners; social media platforms; van mensen met wie je 
vrienden bent of op andere wijze die verbonden staan met social media 
platforms; en andere derden. Bijvoorbeeld, als u ervoor kiest om uw sociale 
media-account aan te sluiten op uw website-account, bepaalde persoonlijke 
gegevens van uw social media account wordt met ons gedeeld, wat deel 
uitmaakt van persoonlijke informatie die je social media profiel of de profielen 
van uw vrienden 'kan omvatten. 

 2.3 HOE GEBRUIKEN WIJ PERSOONLIJKE INFORMATIE 

Mogelijk gebruiken wij persoonlijke informatie als volgt: 

- Om uw identiteit in verband met uw gebruik van een Drone controleren. 

- Om te reageren op uw vragen en voldoen aan uw verzoeken, zoals je e-mails en 
nieuwsbrieven te versturen. 

- Om de administratieve informatie te sturen naar u, zoals informatie met 
betrekking tot de Diensten en wijzigingen in onze voorwaarden en beleid. 

- Om u te voorzien van informatie over uw Drone of de voorgenomen vliegbaan. In 
te vullen en voldoen aan uw aankoop. 

- Om u te voorzien van de klantenservice. 

- Om u marketing communicatie die wij geloven dat voor u interessant kan zijn te 
sturen. 

- Om uw ervaring op de dienstverlening door de presentatie van de inhoud, 
producten en aanbiedingen op maat voor u. 

- Om u in staat te stellen voor het deel nemen aan prijsvragen, wedstrijden en 
soortgelijke promoties en om deze activiteiten te beheren. Sommige regels die 



aanvullende informatie over de manier waarop we die gebruiken en het 
openbaar maken van uw persoonlijke informatie bevatten, daarom raden wij  u 
aan de regels zorgvuldig te lezen. 

- Om sociale functionaliteit sharing te vergemakkelijken. 

- Om u in staat te stellen om berichten te versturen naar een vriend of collega via 
onze Diensten. Voor onze zakelijke doeleinden, zoals data-analyse, audits, 
identiteitscontrole, controle van fraude en preventie, het ontwikkelen van nieuwe 
producten, het verbeteren, het verbeteren of aanpassen van onze diensten, het 
identificeren van trends in het gebruik, het bepalen van de effectiviteit van onze 
promotiecampagnes en operationele en het uitbreiden van onze zakelijke 
activiteiten. 

- Omdat we geloven dat het nodig of passend is: (a) naar toepasselijk recht, met 
inbegrip van wetten buiten uw woonland; (B) om te voldoen aan een juridisch 
proces; (C) om te reageren op verzoeken van burgers en overheden, met inbegrip 
van openbare en overheden buiten uw woonland; (D) om onze algemene 
voorwaarden af te dwingen; (E) om onze activiteiten of die van een van onze 
filialen te beschermen; (F) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom en / 
of die van onze filialen te beschermen, u of anderen; en (g) om ons in staat te 
stellen beschikbare middelen voort te zetten of de schade die we kunnen lijden te 
beperken. 

ARTIKEL 3. OVERIGE INFORMATIE 

 3.1 OVERIGE INFORMATIE DIE WIJ KUNNEN VERZAMELEN 

"Overige informatie" is informatie die niet uw specifieke identiteit onthult of niet 
direct betrekking heeft op een individu, zoals: 

• Drone informatie 
• Browser en apparaat gegevens, zoals data uit uw drone of controller 
• App/ dashboard gebruiksgegevens 
• Informatie verzameld via cookies, pixel-tags en andere technologieën 
• Demografische informatie en andere informatie die u genereerde 

 3.2 HOE WIJ OVERIGE INFORMATIE KUNNEN VERZAMELEN 

Wij en onze derde dienstverleners kan een verscheidenheid van andere informatie, 
met inbegrip van het verzamelen: 

- Drone informatie: Wanneer u een drone gebruikt, kunnen we de fysieke locatie 
verzamelen, met inbegrip van de vliegroute, door bijvoorbeeld het gebruik van de 
satelliet, mobiele telefoon toren of via WiFi-signalen. We kunnen ook een 
serienummer of andere informatie verzamelen die de Drone identificeert. We 
kunnen deze informatie gebruiken om u te voorzien van gepersonaliseerde 



locatie-gebaseerde diensten en inhoud, met inbegrip van informatie met 
betrekking tot geografie en vlieg data. We kunnen de informatie die wij 
verzamelen over een Drone, gecombineerd met uw persoonlijke informatie delen 
met onze partners, met inbegrip van Drone fabrikanten. 

- Via uw browser of apparaat: Bepaalde informatie wordt verzameld door de 
meeste browsers of automatisch via uw apparaat, zoals uw Media Access 
Control (MAC) adres, type computer (Windows of Macintosh), de 
schermresolutie, besturingssysteem naam en versie, fabrikant van het apparaat 
en model, taal, Internet browser type en versie en de naam en versie van de 
Services (zoals de App) die u gebruikt. Wij gebruiken deze informatie om ervoor 
te zorgen dat de Diensten goed te laten functioneren. 

- Door het gebruik van de App/ Dashboard: Wanneer u bestanden upload in de 
app of dashboard, kunnen we gegevens traceren die het dashboard, zoals de 
datum en tijd waarop de app/dashboard op uw apparaat toegang kreeg tot 
onze servers en welke informatie en bestanden zijn gedownload van of geupload 
naar de App/ dashboard gebaseerd op uw apparaat nummer. 

- Het gebruik van cookies: Cookies zijn stukjes informatie direct opgeslagen op de 
computer die u gebruikt. Cookies stellen ons in staat om informatie te 
verzamelen, zoals het type browser, de tijd besteed aan de Diensten, bezochte 
pagina's, taal voorkeuren en andere anonieme verkeersgegevens. Wij gebruiken 
de informatie voor veiligheidsdoeleinden; de navigatie te vergemakkelijken; 
efficiënter gegevens tonen; voortdurend verbeteren van het ontwerp en de 
functionaliteit van de Services, te begrijpen hoe ze worden gebruikt en om ons te 
helpen met het oplossen van vragen over hen. 

Als u niet wilt dat er informatie wordt verzameld via het gebruik van cookies , dan 
is er een eenvoudige procedure in de meeste browsers die het mogelijk maakt om 
automatisch cookies te weigeren of de keuze van afnemende of de overdracht 
naar uw computer van een bepaalde koekje (of cookies) te aanvaarden worden 
weergegeven van een bepaalde site. U kunt ook verwijzen naar http://
www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html. Maar als je deze cookies 
niet accepteert, kunt u enige overlast ervaren in het gebruik van de Services. Zo 
zijn we niet in staat om uw computer te herkennen, en dat kan nodig zijn om in te 
loggen elke keer dat u de website bezoekt. 

We kunnen gebruik maken van diensten van derden, zoals Google Analytics, die 
cookies en soortgelijke technologieën gebruiken voor het verzamelen en analyseren 
van informatie over het gebruik van de Diensten en verslag uit brengen over de 
activiteiten en trends. Dergelijke diensten kunnen ook informatie met betrekking 
tot het gebruik van andere websites, apps en online diensten verzamelen. U kunt 
meer te weten komen over de praktijken van Google door te gaan naar 
www.google.com/policies/privacy/?partners/~~V en u afmelden door de browser 
add-on te downloadden die beschikbaar is via https://tools.google.com/dlpage/
gaoptout. 



 3.3 WIJ REAGEREN NIET OP BROWSER “DOE-NIET-SPOOR’ SIGNALEN 

- Het gebruik van pixel-tags en andere soortgelijke technologieën: Pixel-tags (ook 
bekend als web beacons en clear GIF's) kunnen worden gebruikt in verband met 
de Services aan, onder andere, volgen de acties van gebruikers van de Diensten 
(met inbegrip van e-mailontvangers), het meten van de succes van onze 
marketingcampagnes en samen stellen van statistieken over het gebruik van de 
Diensten en respons. 

- IP adres: Uw IP-adres is een nummer dat automatisch wordt toegewezen aan de 
computer die u gebruikt door uw Internet Service Provider. Een IP-adres kan 
worden geïdentificeerd en wordt automatisch gelogd in onze server log 
bestanden wanneer een gebruiker de toegang tot Services, samen met de tijd 
van het bezoek en de pagina ( 's) bezocht. Het verzamelen van IP-adressen is 
gebruikelijk en gebeurt automatisch door vele websites, applicaties en andere 
diensten. We maken gebruik van IP-adressen voor doeleinden als het berekenen 
van het gebruik niveaus van de Diensten, het helpen diagnosticeren problemen 
met de server en het beheer van de Diensten. 

- Fysieke locatie: We kunnen de fysieke locatie van uw mobiele apparaat 
verzamelen door, bijvoorbeeld met behulp van een satelliet, mobiele telefoon 
toren of WiFi-signalen. We kunnen de fysieke locatie van uw apparaat gebruiken 
om u te voorzien van gepersonaliseerde locatie-gebaseerde diensten en content. 
U kunt in staat zijn om toestaan of weigeren een dergelijk gebruik van de locatie 
van uw apparaat, maar, als je dat doet, kunnen wij niet in staat zijn om u te 
voorzien van de toepasselijke gepersonaliseerde diensten en content. 

- Van jou: Informatie zoals uw favoriete communicatiemiddel wordt verzameld 
wanneer u daar vrijwillig mee instemt. 

- Door samenvoeging van informatie: verzamelde persoonlijke gegevens die niet 
van u zijn maar  een andere gebruiker om de Diensten persoonlijk te 
identificeren. Zo kunnen we persoonlijke informatie aggregeren. om het 
percentage van onze gebruikers die een bepaalde postcode te berekenen. 

 3.4 HOE WE MOGELIJKE INFORMATIE GEBRUIKEN EN OPENBAAR MAKEN 

We kunnen informatie gebruiken en openbaren voor welk doel dan ook, tenzij we 
verplicht zijn om anders te doen onder het toepasselijke recht. Als we verplicht zijn 
om de behandeling van andere informatie als persoonlijke informatie onder de 
toepasselijke wetgeving, dan kunnen we het gebruiken voor alle doeleinden 
waarvoor wij de informatie willen gebruiken en persoonlijk willen openbaren.  

In sommige gevallen kunnen we andere informatie met persoonlijke informatie 
combineren. Als we dat doen, zullen we de gecombineerde informatie als 
persoonlijke gegevens zolang mogelijk combineren.  



ARTIKEL 4. DIENSTEN VAN DERDEN PARTIJEN  

Dit privacybeleid heeft geen betrekking op, en wij zijn niet verantwoordelijk voor de 
privacy, informatie of andere praktijken van derden, met inbegrip van uw drone 
fabrikant of enige andere derde partij bij het besturen van een site of dienst 
waarnaar de Services linkt. De opname van een link op de Services heeft geen 
goedkeuring van de gelinkte site, dienst voor het impliceren door ons of door onze 
filialen. 

Daarnaast zijn wij niet verantwoordelijk voor de informatie verzameling, gebruiken, 
verstrekken of beveiligingsbeleid of de praktijken van andere organisaties, zoals 
Facebook, Apple, Google, Microsoft, Instagram, LinkedIN, RIM of een andere app-
ontwikkelaar, app provider, social media platform provider, operationele systeem 
aanbieder/ serviceprovider of fabrikant van het apparaat. 

ARTIKEL 5. VEILIGHEID 

We streven naar een redelijke organisatorische, technische en administratieve 
maatregelen om gebruik van persoonlijke gegevens te beschermen binnen onze 
organisatie. Helaas kan geen enkele gegevensoverdracht of Storage System een 
100% veiligheid garanderen. Als u reden heeft te geloven dat uw interactie met ons 
niet meer veilig is, neem dan direct met ons op en meld uw ervaring in 
overeenstemming met de sectie ‘Contact ons' hieronder aan de pagina. 

ARTIKEL 6. KEUZE EN TOEGANG  

Uw keuzes met betrekking tot ons gebruik en openbaarmaking van uw persoonlijke 
gegevens. 

Wij geven u keuzes met betrekking tot ons gebruik en openbaarmaking van uw 
persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden. U heeft de opties uit: 

- Elektronische communicatie ontvangen van ons: Als geen marketing-
gerelateerde e-mails meer van ons wilt ontvangen op een going-forward basis, 
dan kunt u zich afmelden door de instructies te volgen die in elk van deze e-mail 
staan vermeld. Houd er rekening mee dat als u zich afmeldt, wij u nog steeds 
belangrijke administratieve berichten kunnen toesturen,  waar voor je je niet kunt 
afmelden. 

- Het delen van uw persoonlijke informatie met partners en niet-gelieerde derden 
voor hun eigen directe marketing doeleinden: Als u wilt dat wij uw persoonlijke 
gegevens niet te delen op een going-forward basis met onze partners of niet-
gelieerde derden voor hun eigen doeleinden van direct marketing, dan kunt u dit  
aan ons mededelen en uw te richten aan: T.a.v: Support SKYSNAP, VOF., 
Brederodelaan 38, Bloemendaal, 2061 KK. 



We zullen proberen te voldoen aan uw verzoek zo spoedig mogelijk in behandeling 
nemen. 

ARTIKEL 7. HOE KRIJG JE TOEGANG TOT HET WIJZIGEN VAN PERSOONLIJKE 
GEGEVENS  

Als u uw persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt, wilt bekijken, 
corrigeren, bijwerken  
of verwijderen, kan kunt u contact met ons opnemen op: support@skysnap.nl of: 

• T.a.v.: Privacybeleid  
• Skysnap VOF. 
• Brederodelaan 38 
• 2061 KK, Bloemendaal 

In uw aanvraag, dient u duidelijk te maken welke persoonlijke informatie u wilt 
veranderen of verwijderen uit onze database. Voor uw eigen veiligheid mogen we 
alleen verzoeken uit voeren met betrekking tot de persoonlijke gegevens in verband 
met het betreffende e-mailadres dat u gebruikt om ons uw verzoek te sturen, deze 
kunnen we nodig hebben om uw identiteit te verifiëren voor de uitvoering van uw 
aanvraag. We zullen proberen om te voldoen aan uw aanvraag en deze zo snel 
mogelijk in behandeling te nemen.  

Houd er rekening mee dat het kan nodig zijn om bepaalde gegevens worden 
bijgehouden om doeleinden te behouden en / of enige transacties die u 
voorafgaand aan een dergelijke wijziging of verwijdering aanvragen heeft 
aangevraagd te voltooien. Ook kan er residuele informatie en andere documenten 
die in onze databases staan, niet worden verwijderd. 

ARTIKEL 8. BEWAARTERMIJN  

Wij zullen uw persoonlijke gegevens opslaan voor de periode die nodig is voor de 
doeleinden die in dit privacybeleid staan, tenzij een langer bewaartermijn is vereist 
of toegestaan volgens de wet. 

ARTIKEL 9. GEBRUIK VAN SERVICES DOOR MINDERJARIGEN  

De diensten zijn niet gericht aan personen onder de leeftijd van dertien (13), en we 
vragen dat deze personen geen persoonlijke informatie delen via de Diensten. 

ARTIKEL 10. GRENSOVERSCHRIJDENDE OVERSCHRIJVING  

mailto:support@skysnap.nl


De Diensten worden gecontroleerd en beheerd door ons vanuit Nederland en zijn 
niet bedoeld om ons te onderwerpen aan de wetten of de jurisdictie van een staat, 
land of gebied dan die van Nederland. Uw persoonlijke gegevens kunnen met 
behulp van de Services worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar we 
faciliteiten hebben of waarin we dienstverleners hebben, en geeft u toestemming 
voor de overdracht van gegevens naar landen buiten uw woonland, waaronder 
Nederland, die verschillende regels voor gegevensbescherming hanteert dan die 
van uw land waar u woonachtig bent. 

ARTIKEL 11. GEVOELIGE INFORMATIE  

Wij vragen dat u vriendelijk om geen gevoelig informatie aan ons te sturen, en 
dient u deze informatie ook niet aan ons bekend te maken via de Services. 
Daaronder vallen bijvoorbeeld, sofinummers, informatie met betrekking tot ras of 
etnische afkomst, politieke opvattingen, religie of andere overtuiging, gezondheid, 
biometrie of genetische kenmerken, of criminele achtergrond. 

ARTIKEL 12. UPDATES AAN DIT PRIVACYBELEID 

Wij kunnen dit privacybeleid te wijzigen. De “LAATSTE UPDATE" is terug te vinden 
aan de bovenkant van deze pagina en geeft aan wanneer dit privacybeleid voor het 
laatst is herzien. Eventuele wijzigingen worden van kracht wanneer we deze 
plaatsen of het privacybeleid herzien op de Services. Uw gebruik van de diensten 
na deze wijzigingen betekent dat u het herziene privacybeleid accepteert.  

ARTIKEL 13. ONZE CONTACTGEGEVENS 

Als u vragen heeft met betrekking tot dit privacybeleid, dan kunt u contact met 
ons opnemen via: support@skysnap.nl of: 

• T.a.v.: Privacybeleid  
• Skysnap VOF. 
• Brederodelaan 38 
• 2061 KK, Bloemendaal 

Omdat communicatie via e-mail niet 100% veiligheid kan garanderen, vragen wij u 
vriendelijk om voorzichtig om te gaan met krediet kaarten en overige gevoelige 
informatie van u in e-mails die aan ons zijn gericht.   

Dronebase 
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2. Definities

In dit document, kunnen we bepaalde woorden of zinnen gebruiken waarvan belangrijk is dat u de 
betekenis hiervan begrijpt. Het volgende is een niet-limitatieve lijst van definities van woorden en 
zinnen in dit document: "SkySnap" verwijst naar ons bedrijf, bekend als "SkySnap, Inc."; onze site; 
onze service; of een combinatie van alle of een deel van de voorafgaande definities, afhankelijk 
van de context waarin het woord wordt gebruikt; "Service" verwijst naar de diensten die we 
aanbieden via onze site, van onze drone services markt en onze Site zelf; "Site" verwijst naar onze 
website, www.skysnap.nl; "Gebruiker" verwijst naar iedereen die onze dienst, met inbegrip van 
algemene bezoekers van onze site gebruikt; "U" verwijst naar u, de persoon die het aangaan van 
dit privacybeleid.

3. Verzamelde informatie

Het identificeren van informatie dat wij verzamelen met betrekking toto bepaalde persoonlijke 
gegevens van u wanneer u zich aanmeldt voor onze dienst die kunnen worden gebruikt om u te 
identificeren, zoals uw naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, en alle andere informatie 
die we nodig achten voor het doel van het verstrekken van u met onze dienst of die u aan ons 
vrijwillig beschikbaar steld. De informatie die wij verzamelen van u, in de mate van prive, alleen 
openbaar wordt gemaakt in overeenstemming met onze gebruiksvoorwaarden en / of dit 
privacybeleid. Niet-identificeerbare informatie, wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij 
verzamelen van niet-identificerende informatie van u, zoals uw IP-adres, verwijzend URL, browser, 
besturingssysteem, cookie-informatie, en de Internet Service Provider. Zonder een dagvaarding, 
vrijwillige naleving van uw kant, uw Internet Service Provider, of extra records van een derde partij, 
deze informatie alleen kan meestal niet worden gebruikt om u te identificeren.

4. Gebruik van uw gegevens

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om: Onze user experience, onze site of onze service te 
verbeteren. Proces transacties. Stuur e-mails over onze site of reageren op vragen. Het delen van 
uw gegevens met andere gebruikers dient ter vergemakkelijking van de voltooiing van een drone 
project. Waarbij wij geloven in de functie van goed vertrouwen, is noodzakelijk voor de veiligheid of 
de goede werking van onze website of dienst te beschermen.

5. Toegang, bewerken en verwijderen van uw informatie

Gebruikers kunnen in sommige gevallen in staat zijn om de persoonlijke informatie, die zij hebben 
verkregen door in te loggen op uw account, op de site of om hun account te laten bewerken door 
ons. Hoewel de meeste wijzigingen direct kunnen optreden, kunnen gegevens nog steeds worden 
opgeslagen in de cache van een webbrowser. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de 
opgeslagen informatie in de cache, of in andere apparaten die informatie kan opslaan, en wijzen 
alle aansprakelijkheid van dergelijke. Daarnaast slaan we, van tijd tot tijd, van de resterende 
informatie over u, op in onze back-up en / of database.

6. Cookies

We maken gebruik van Google AdSense op onze site, die op zijn beurt maakt gebruik van de 
DoubleClick-cookie op uw computer. Voor meer informatie over de DoubleClick-cookie, met 
inbegrip van hoe om het te verwijderen, kunt u terecht op Google Adsense.



7. Websites van derden

SkySnap kan links naar websites van derden op de site te plaatsen. Deze websites van derden 
worden niet gescreend op privacy of veiligheid door SkySnap, en u kunt ons ook op geen enige 
manier aansprakelijkheid stellen voor het gedrag van deze websites van derden. Houd er rekening 
mee dat dit privacybeleid en andere beleidsregels worden opgesteld om, in aanvulling op 
eventuele wijzigingen, geen rechten afdwingbaar te maken door derden of vereisen 
openbaarmaking van persoonlijke informatie met betrekking tot de leden van de Dienst van de 
Site. DroneBase draagt geen verantwoordelijkheid voor de verzameld of gebruikt door een 
adverteerder of website van derden informatie. Lees het privacybeleid en de voorwaarden van de 
dienstverlening voor elke site die u bezoekt door middel van links van derden.

8. Derden toegang tot uw informatie

Hoewel je een overeenkomst bent aangegaan met SkySnap om uw informatie aan ons 
beschikbaar te stellen, gebruiken we derden individuen en organisaties om ons te helpen, met 
inbegrip van aannemers, hostingbedrijven, en anderen. In de loop van onze levering van onze 
service aan u, kunnen wij ons gezag verzamelen om toegang, en gebruik van uw informatie te 
verspreid te delegeren. Zo stellen wij onze webhost instaat de informatie die u ons bied, 
beschikbaar te stellen voor externe aannemers die worden ingehuurd om onderhoud uit te voeren 
of om ons te helpen bij het beveiligen van onze website. Het is daarom noodzakelijk dat u de derde 
partijen die wij kunnen gebruiken dezelfde rechten in het kader van dit privacybeleid te verlenen. 
Om deze reden, gaat u ermee akkoord dat voor elke toelating die u verleent aan ons in dit 
privacybeleid, u ook een toe kennen geeft aan derden die we kunnen inhuren, contracteren of 
anderszins inzetten voor de diensten met als het doel operaties, onderhoud, reparaties, of op 
andere wijze onze website, de onderliggende bestanden of systemen te verbeteren. U stemt 
ermee in ons niet aansprakelijk te stellen voor de acties van elk van deze derden te houden, zelfs 
als we normaal gesproken indirect aansprakelijk voor hun acties zouden worden gehouden, en dat 
u juridische stappen tegen hen rechtstreeks moet indienen met betrekking tot onrechtmatige daad 
of andere bruikbare fouten die tegen u worden gepleegd.

 

9. Vrijgave van uw informatie voor juridische doeleinden

Op sommige momenten kan het noodzakelijk of wenselijk geworden om SkySnap, voor legale 
doeleinden aansprakelijk te stellen, om uw informatie vrij te geven op een verzoek van een 
overheidsinstantie of een particuliere rechtzoekende. U stemt ermee in dat wij uw gegevens 
kunnen doorgeven aan een derde partij, waar we geloven, in goed vertrouwen, dat het wenselijk is 
om dit te doen in het kader van een civiele procedure, strafrechtelijk onderzoek, of andere 
juridische kwestie. In het geval dat we een dagvaarding ontvangen die van invloed is op uw 
privacy, kunnen we ervoor kiezen om u op de hoogte te stellen. Om u een kans te geven om een 
motie om de dagvaarding van dit bestand te vernietigen, of kunnen we proberen om het zelf te 
vernietigen, maar we zijn niet verplicht om beide activiteiten uit te voeren. We kunnen ook pro-
actief rapporten zodat u en uw informatie aan derden wordt vrijgeven indien wij van mening zijn dat 
het verstandig is om dat te doen vanwege juridische redenen, ons te overtuigingen dat u zich 
schuldig maakt aan frauduleuze activiteiten. U vrijwaart ons van eventuele schade die kunnen 
voortvloeien uit of verband houden met het vrijgeven van uw informatie op een verzoek van 
wetshandhavingsinstanties of particuliere justitiabelen.



10. Commerciële en niet-commerciële communicatie

Door het verstrekken van informatie aan de site op de basis van communicatie met u, zoals het 
formulieren van contactgegevens, doet u afstand van alle rechten op klachten over ongevraagde 
e-mails van SkySnap. Met het verstrekken van dergelijke informatie, gaat u akkoord met de 
communicatie die u van ons ontvangt of die van iemand anders dat valt onder dit privacybeleid. 
Echter, kunt u zich afmelden van bepaalde mededelingen door SkySnap kennis te geven dat u niet 
langer verzoeken wenst of informatie wilt ontvangen en wij u zullen trachten om u uit de database 
te verwijderen.

11. Veiligheidsmaatregelen

We nemen een aantal maatregelen om de veiligheid van onze site en de service te verbeteren, 
want het is in ons en uw belang om dit te doen. Echter, maken we geen verklaringen met 
betrekking tot de veiligheid of de privacy van uw gegevens. Het is in ons belang om onze website 
te beveiligen, maar we raden u aan anti-virus software, firewalls en andere voorzorgsmaatregelen 
te gebruiken om jezelf te beschermen tegen bedreigingen van de veiligheid.

12. Kinderen
De veiligheid van kinderen is belangrijk voor ons, en we moedigen ouders en voogden aan om een 
actieve interesse in de online activiteiten van hun kinderen. Onze Service zijn niet gericht op 
kinderen onder de leeftijd van 18, en we verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van 
kinderen onder de leeftijd van 13 jaar zonder het verkrijgen van toestemming van de ouders. Als 
we ontdekken dat we persoonlijke gegevens van een kind onder de 13 jaar op onze dienst hebben 
verzameld, zullen we die informatie zo snel mogelijk verwijderen. Als u van mening bent dat we 
dergelijke persoonlijke informatie op onze dienst kunnen hebben verzameld, meldt het ons op 
privacy@skysnap.nl
 

12. Uw privacyrechten in Nederland

DroneBase is gevestigd in Nederland en voldoet aan de California Business and Professions Code 
§§ 22.575-22.579. Als u een inwoner van Nederland bent, dan kan u  bepaalde informatie met 
betrekking tot onze openbaarmaking van persoonlijke informatie aan derden voor hun direct 
marketing doeleinden opvragen. Diverse bepalingen in dit Privacybeleid adres eisen van de 
Californische privacy statuten. Samengevat, moet je veronderstellen dat we elektronische 
informatie van alle bezoekers verzamelen. U kunt via contact@skysnap.nl contact met ons 
opnemen met eventuele vragen.

13. International Transfer

Uw informatie kan worden overgedragen aan-en worden onderhouden op computers die zich 
buiten uw staat, provincie, land of andere gouvernementele rechtsgebied waar de privacywetten 
niet zo zijn beschermend als die in uw rechtsgebied kan zijn. Als u zich buiten Nederland bevind en 
ervoor kiezen om informatie te verstrekken aan ons, dan overdraagt SkySnap persoonlijke 
informatie naar Nederland en verwerkt het daar. Uw toestemming om dit privacybeleid, gevolgd 
door uw inzending van dergelijke informatie geeft uw akkoord met deze overdracht.

14. Update van dit beleid



We kunnen af en toe onze policy updaten. Als we dat doen, zullen we ook de herziening van de 
"Laatste update" datum aan het begin van het beleid aanpassen. Uw voortgezet gebruik van de 
service na dergelijke wijzigingen zullen worden onderworpen aan de dan geldende beleid. Als we 
dit beleid veranderen op een manier die wezenlijk minder beperkend van ons gebruik of 
openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens, zullen we redelijke inspanningen leveren om u op 
de hoogte te stellen van de wijziging. En deze te gebruiken om uw toestemming te verkrijgen 
voorafgaand aan het aanbrengen van de wijziging van alle persoonlijke informatie die we hebben 
verzameld van u voorafgaand aan de datum waarop de wijziging van kracht wordt. Wij raden u aan 
dit beleid periodiek in te lezen om op de hoogte te blijven over hoe we persoonlijke gegevens, 
blijven gebruiken, verzamelen of openbaar te maken.

15. Contact opnemen met ons

Als u vragen hebt over deze overeenkomst of over SkySnap, neem dan contact met ons op via e-
mail op privacy@skysnap.nl, of:

SkySnap
Brederodelaan 38
Bloemendaal, 2061 KK


