PRIVACYVERKLARING
WEBSITEBEZOEK
Op de website van Camhonk worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw
browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag
op de website. Camhonk gebruikt deze informatie om de werking van de website
te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan
derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Camhonk maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de
websitegebruiken en hoe eﬀ ectief de Adwords-advertenties van camhonk bij Google
zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het
privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google
Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om
rapporten over de Website aan camhonk te kunnen verstrekken en om haar
adverteerders informatie over de eﬀ ectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaﬀ en indien Google hiertoe wettelijk
wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
camhonk heeft hier geen invloed op.
Camhonk heeft Google geen toestemming gegeven om via onze website
verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar admin@camhonk.nl en zullen zo snel mogelijk,
maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Op Camhonk.nl worden advertenties van ‘Derden” getoond.
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze
datingsite/app zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige
manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te
lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen
waarom wij cookies gebruiken. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er
wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.
Publicatie
Bij gebruik van onze webcamchat worden de volgende door u opgegeven gegevens gepubliceerd zodat ze
op internet zichtbaar zijn:
•
Indien u gebruik maakt van de webcamchat, de door uw vertoonde beelden.
•
Overige door u zelf opgegeven persoonlijke informatie.
Deze publicatie is echter niet afgeschermd voor zoekmachines. Het is mogelijk dat u hiermee te
achterhalen bent.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere
dat:
Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze
privacyverklaring;
Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor
legitieme doeleinden;
Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen
waarin uw toestemming is vereist;
Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen
van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of
te verwijderen.

Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze website met name de advertenties moet u zich eerst registreren. Na
registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens.
Wij bewaren deze pagina gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u
kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.
Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat
noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk
verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik door gebruik van onze advertenties kunnen
wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Camhonk kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten onze website en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan camhonk verstrekt.En kan de
volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

Op onze Webcamchat:
Moderatie
Camhonk.nl controleerd continu of steekproefsgewijs alle communicatie die gebruikers onderling delen via
onze chat op inhoud. De inhoud van de onderlinge communicatie mag niet in strijd zijn met de
Nederlandse/Europese wetgeving of onze Algemene voorwaarden.
De controle van onderlinge communicatie wordt uitgevoerd door aangestelde admins.
Let op! Ook onderlinge Prive berichten of webcambeelden kunnen worden gemodereerd.
Afhankelijk van de geconstateerde overtreding kan worden besloten tot moderatie, verwijdering,
waarschuwing, kick, ban of permanente ban, of zelfs tot aangifte bij politie in geval van een misdrijf.

HOE LANG CAMHONK GEGEVENS BEWAART
Camhonk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Uw chatgeschiedenis kan bewaard worden voor het geval van noodzakelijk verstrekken van informatie aan
justitie.
Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
Uw uitgezonden webcambeelden worden NIET opgeslagen.
* Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient
aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte
bent.

Contactformulier
Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u
gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u
daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het
formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Camhonk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van camhonk.nl maakt gebruik van
een betrouwbaar SSL Certiﬁcaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde
handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door camhonk
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op:
Postadres: Chatbase Entertainment de sav. Lohmanlaan 30 Sliedrecht
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 24383102
E-mailadres: admin@camhonk.nl

Camhonk is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat door derden die informatie
verkrijgen via onze Webcamchat elders ingebrachte informatie op onze website.
Camhonk is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat door afspraken die zijn ontstaan via
onze Webcamchat.
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