Privacybeleid: Site van Disneymedia+
The Walt Disney Company Limited verzamelt de volgende gegevens:
1. registratiegegevens (i) voornaam, (ii) achternaam, (iii) e-mailadres, (iv)
bedrijfsnaam, (v) land, (vi) telefoonnummer en (vii) titel of functie binnen een
bedrijf.
2. informatie over uw interactie met sites en diensten van Disneymedia Solutions (zoals
hieronder beschreven).
Wij doen dit door middel van cookies, webbakens, websiteanalysetools en andere
technische methoden waarbij mogelijk informatie wordt verzonden, hetzij rechtstreeks
naar ons, hetzij naar een derde die door ons is gemachtigd om namens ons informatie te
verzamelen.
Wij gebruiken deze technologieën om bepaalde functies op onze sites mogelijk te maken
en om informatie te verzamelen over verkeerspatronen op onze sites, de frequentie en
duur van uw bezoeken aan onze sites, de pagina's die u bezoekt, de links waarop u klikt
en andere acties die u onderneemt. Daarnaast verzamelen wij informatie uit elk zoekveld
dat u gebruikt, ongeacht of de zoekterm gedeeltelijk of volledig is ingevoerd, en uit de
voorspellende zoekfunctie, inclusief elke letter die u in het zoekvak hebt ingevoerd. Wij
houden ook informatie bij over de franchises en promotionele mogelijkheden waarin u
geïnteresseerd bent (ongeacht of u ze aan uw selectievak toevoegt) en hoe vaak u erop
hebt geklikt.
Daarnaast ontvangen en analyseren wij bepaalde standaardgegevens die uw browser
verstuurt naar elke website die u bezoekt, zoals uw IP-adres, type browser, taal,
invoegtoepassingen/extensies ('add-ons'), tijdstip van toegang, de zoekmachine(s) en de
zoekwoorden die u hebt gebruikt om onze site te vinden, alsmede de adressen van
doorverwijzende websites.
Cookies
Cookies zijn stukjes informatie die een website op uw apparaat plaatst wanneer u een
website bezoekt. Cookies kunnen worden gebruikt om informatie te verzenden van ons
naar u en van u rechtstreeks naar ons, naar een derde die namens ons optreedt of naar een
andere partij in overeenstemming met haar privacybeleid. Wij kunnen cookies gebruiken
om informatie te vergaren die wij over u verzamelen.
Beheer van cookies
U kunt instellen dat uw computer u waarschuwt telkens wanneer een cookie wordt
verzonden, of u kunt ervoor kiezen om alle cookies uit te schakelen.
Via de instellingen van uw internetbrowser, zoals Chrome, Firefox, Internet Explorer en
Safari, kunt u bepalen hoe cookies op uw computer of media-apparaat worden geplaatst.
Aangezien er kleine verschillen zijn tussen de verschillende browsers en tussen de
verschillende versies van een bepaalde browser, kunt u het beste de Help-functie van uw
browser raadplegen voor informatie over de juiste manier om de instellingen met
betrekking tot cookies aan te passen. Als u cookies uitschakelt, krijgt u geen toegang tot
een groot aantal functies (zoals de hierboven genoemde functies) die uw interactie met
onze sites vlotter laten verlopen en zullen sommige van onze diensten niet goed werken.

Flash-cookies
Wij kunnen lokale gedeelde objecten gebruiken, ook wel Flash-cookies genoemd, om uw
voorkeuren op te slaan of om content weer te geven die is gebaseerd op wat u op onze site
bekijkt. Op die manier kunnen wij uw bezoek aan onze site personaliseren. Flash-cookies
verschillen van browsercookies met betrekking tot de hoeveelheid en het type gegevens
die worden opgeslagen en de wijze waarop de gegevens worden opgeslagen. De
cookiebeheertools van uw browser verwijderen geen Flash-cookies. Klik hier voor
informatie over het beheer van de privacy- en opslaginstellingen voor Flash-cookies.
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/setting
s_manager07.html
Wij kunnen ook alle informatie die wij verzamelen combineren met uw
registratiegegevens voor marketing- en marktonderzoeksdoeleinden, met inbegrip van
intern demografisch onderzoek. Zo kunnen wij onze producten en diensten optimaliseren,
de sites voor u aanpassen, bepalen welke franchises, promotionele mogelijkheden en
diensten uw voorkeur genieten of u waarschijnlijk zullen interesseren, en de weergave
van de banneradvertenties en andere berichten aanpassen. Wij zullen alleen contact met u
opnemen om promotionele mogelijkheden te bespreken als u ons uw toestemming hebt
gegeven. Als u niet wilt dat wij contact met u opnemen, verzamelen wij nog steeds de
bovenstaande informatie (voor zover uw instellingen dat toelaten), maar doen wij dat op
zo'n manier dat u niet persoonlijk identificeerbaar bent.
Wanneer u nieuwsbrieven of promotionele e-mails van Disneymedia Solutions ontvangt,
kunnen wij webbakens, aangepaste links of soortgelijke technologieën gebruiken om na te
gaan of u de e-mail hebt geopend of doorgestuurd en op welke links u hebt geklikt. Zo
kunnen wij u in de toekomst gerichtere e-mails sturen, de weergave van
banneradvertenties en andere berichten die na het sluiten van een e-mail worden
weergegeven aanpassen, en bepalen of een gast naar aanleiding van een bepaalde e-mail
informatie heeft opgevraagd of een aankoop heeft gedaan.
Delen van gegevens
Wij kunnen alle informatie die wij verzamelen delen met andere teams van Disneymedia+
over de hele wereld. Wij geven uw gegevens alleen door aan derden als wij een andere
organisatie hebben ingeschakeld om namens ons bepaalde taken uit te voeren of de sites
en diensten van Disneymedia Solutions te beheren. Elke dergelijke verwerking zal
worden beheerst door een overeenkomst in de door de wet vereiste vorm, met
inachtneming van alle wettelijke rechten inzake gegevensbescherming. Aangezien de
Disney-groep wereldwijd actief is, kan het nodig zijn om uw gegevens door te sturen naar
ontvangers binnen de Disney-groep of naar externe dienstverleners die zich buiten de
Europese Unie bevinden.
Gegevensbeveiliging
Wij gebruiken verschillende methoden om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen.
Alle via het internet verzonden gegevens worden versleuteld.
Wijzigingen van het privacybeleid
Indien wij de voor onze website toegepaste regels inzake privacybescherming wijzigen,
zullen wij die wijziging altijd opnemen in dit privacybeleid. Zo bent u te allen tijde op de
hoogte van welke informatie wij verzamelen en hoe wij die informatie kunnen gebruiken.

Klik hier als u vragen hebt over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens of als u uw
persoonlijke gegevens wilt laten verwijderen.

