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Privacy statement 
 
 
De privacy policy is van toepassing op alle bezoekers/deelnemers van de websites van High Media Developers 
Co.,Ltd 
 
Beheer 
 
Deze website wordt geëxploiteerd door High Media Developers. Persoonlijke gegevens van Gebruikers c.q. 
deelnemers aan High Media Developers -producten en -diensten worden zorgvuldig behandeld en beveiligd.  
High Media Developers houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Wet Meldplicht Datalakken.  
 
Leeftijdsgrens 
 
Bezoekers onder de 18 jaar mogen geen gebruik maken van de diensten van High Media Developers. Bezoekers 
onder de 18 jaar worden geweigerd om gebruik te maken van onze diensten.  
 
Doel gegevensregistratie 
 
High Media Developers verwerkt de persoonsgegevens die door u zijn verstrekt voor de volgende doeleinden: 
 
• Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst tussen u en High Media Developers  
• Facturatie bij afname van een betaalde dienst of product 
• Om u per email een service bericht of nieuwsbrief te sturen 
• Om u gerichte advertenties te tonen en voor het doen van commerciële mailingen. 
• Om te voldoen aan de High Media Developers van toepassing zijnde wet- en regelgeving 
• Het ten behoeve van marketing, nadat een Gebruiker zich heeft afgemeld voor de diensten van High 

Media Developers, communiceren aan (ex-)Gebruikers. 
 
Gegevensverstrekking aan derden 
 
Het is mogelijk dat High Media Developers derden inschakelt in het kader van de uitvoering van haar 
dienstverlening. Indien deze partij(en) daarbij beschikking krijgen over uw persoonsgegevens, zullen zij deze 
alleen verwerken ten behoeve van High Media Developers. Uw gegevens (anders dan de gegevens die deel 
uitmaken van uw profiel en contactgegevens) zullen zonder uw toestemming niet worden verstrekt aan derden, 
tenzij High Media Developers gehouden is bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het 
kader van een opsporingsonderzoek. 
 
Beveiliging gegevens 
 
High Media Developers draagt er zorg voor dat de door haar geregistreerde persoonsgegevens vertrouwelijk en 
met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen 
in een database, die uitsluitend toegankelijk is voor personen voor wie dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk 
is. High Media Developers spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of 
tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. High Media Developers is echter niet aansprakelijk voor verlies van 
gegevens, schade aan bestanden dan wel onrechtmatig verkregen toegang tot bestanden. 
 
Gebruik van Cookies 
 
High Media Developers kan bij het aanbieden van deze website gebruik maken van cookies om de Gebruiker te 
identificeren en daarmee de toegang tot de site voor de Gebruiker gemakkelijker te maken. Een cookie is een 
eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. 
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Wet Meldplicht Datalekken 
 
Indien en voor zover sprake is van een datalek waarbij de beveiliging van persoonsgegevens in gevaar zijn, dan 
meldt High Media Developers dit per direct aan de Autoriteit Persoonsgegevens.  
 
Indien sprake is van een datalek handelt High Media Developers overeenkomstig de Wet meldplicht datalekken 
en zal naast het inschakelen van de Autoriteit Persoonsgegevens het datalek melden aan de betrokkene(n) indien 
de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene(n) in gevaar is.  
 
Ten aanzien van derden met wie High Media Developers een overeenkomst heeft gesloten, heeft zij tevens een 
bewerkersovereenkomst gesloten waarin is vastgelegd dat databewerkers overeenkomstig de Wet Meldplicht 
Datalekken handelen indien sprake zou zijn van een datalek.  
 
Clickgedrag 
 
Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van 
de website te evalueren. Daardoor kan de inrichting van de website aangepast worden aan de belangstelling en 
ervaringen van de bezoekers c.q. Gebruikers. 
 
Persoonlijk 
 
Het is Gebruiker niet toegestaan om een profiel aan te maken voor anderen, deze over te dragen en/of anderen 
gebruik te laten maken van het profiel. Wanneer om welke reden dan ook de gegevens van de Gebruiker niet meer 
correct of volledig zijn, dient de Gebruiker zijn gegevens zodanig aan te passen dat deze weer actueel zijn. Indien 
de Gebruiker onjuiste of onvolledige informatie over zichzelf verschaft en wanneer High Media Developers vaststelt 
dat de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, kan High Media Developers het account beëindigen of (tijdelijk) 
opschorten. 
 
Gebruikersnaam en wachtwoord  
 
De Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. 
Alleen de Gebruiker is aansprakelijk voor het gebruik van het account door derden, ongeacht de wijze waarop 
deze toegang tot het account verkregen is. Bij vermoeden van misbruik van het account zal de Gebruiker High 
Media Developers per direct op de hoogte brengen. High Media Developers raad Gebruikers aan hun 
gebruikersnaam en wachtwoord periodiek aan te passen.  
 
 
Gegevens van andere Gebruikers  
 
Het is niet toegestaan de persoonlijke gegevens van derden, waarover de Gebruiker via Website beschikt, te 
gebruiken voor enig doel, inclusief het overdragen van deze gegevens aan derden of het versturen van mailings 
aan personen over wiens gegevens de Gebruiker via Website beschikt. De Gebruiker verklaart geen 'junkmail', 
'spam', kettingbrieven, 'mailings' of bulkverspreiding van e-mail aan Gebruikers of voormalig Gebruikers te zullen 
distribueren. 
 
High Media Developers behoudt zich het recht voor om te alle tijden wijzigingen aan te brengen in het 
privacyreglement. 
 


