Privacy Statement Mobillie.nl

Inleiding
Wanneer u deze internetsite bezoekt kan Mobillie.nl persoonsgegevens over u verzamelen, zowel
direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Mobillie.nl zal deze persoonsgegevens
uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden
en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy
Statement beschrijft de doeleinden van de gegevensverwerking door Mobillie.nl met betrekking
tot deze internetsite, het gebruik van cookies en over de wijze waarop Mobillie.nl omgaat met uw
persoonsgegevens.
Verwerking van persoonsgegevens via Squeezely
We maken gebruik van het Squeezely data management platform (het Platform) voor het inkopen
van advertenties. Het Platform stelt ons in staat om advertenties in te kopen, te verkopen en te
analyseren, met inbegrip van op interesse gebaseerde advertenties en advertenties gebaseerd op
realtime-biedingen. Ook biedt het platform toepassingen voor optimalisatie van website content en
het verzenden van commerciële e-mails.
Squeezely verzamelt en gebruikt de volgende persoonsgegevens binnen het data management
platform (het Platform), namens ons:
• naam
• telefoonnummer
• e-mail adres
• verkoop locatie
• bron
• tijdstempel;
• gebruikersnaam;
• IP adres;
• informatie over browser en besturingssysteem;
• unieke identificatiecode toegewezen aan uw apparaat;
• URL van de bezochte webpagina
• geografische locatie;
• acties die op een webpagina worden uitgevoerd;
• informatie afgeleid van inhoud van een webpagina;
• informatie verzameld via online formulieren;
• informatie verzameld via andere bronnen.
We verzamelen de informatie via cookies, beacons, tags, mobiele SDK’s en soortgelijke technologieën.
Informatie die in het platform is opgeslagen, wordt in het platform in niet-geaggregeerde vorm
bewaard. Geaggregeerde data wordt gebruikt voor het rapporteren en analyseren van onze reclame,
en dit wordt ook opgeslagen in het platform.

Doel van de verwerking
We gebruiken de persoonsgegevens die via het Squeezely-platform worden verzameld voor de
volgende doeleinden:
• op interesse gebaseerde advertenties;
• het aantal keren dat een gebruiker een bepaalde advertentie ziet beperken;
• advertenties in een bepaalde volgorde weergeven;
• advertenties aanpassen aan een bepaald geografisch gebied;
• advertenties tonen op basis van inhoud van webpagina’s;
• productvoorkeuren analyseren;
• de inhoud van de website aanpassen volgens uw interesses;
• het verzenden van commerciële e-mails;
• rapporteren van geaggregeerde statistieken met betrekking tot bijvoorbeeld de effectiviteit van
online reclamecampagnes.
Wanneer we gegevens van het Squeezely platform verwijderen, blijft het deel van ons privacy- en
cookiebeleid dat niet in verband staat met Squeezely van toepassing.
Welke informatie deelt Squeezely met derden?
Squeezely mag persoonlijke data delen met derden onder de volgende omstandigheden:
• Squeezely maakt gebruik van derden (subprocessors genoemd) die nodig zijn om zijn diensten te
leveren. Bijvoorbeeld, een hosting provider of software ontwikkelaar;
• Squeezely analyseert alleen gegevens voor eigen doeleinden, zoals het verbeteren van haar
diensten, wanneer het hiervoor een geldige rechtsgrondslag heeft verkregen, zoals toestemming.
Squeezely zal persoonsgegevens alleen met derden delen voor eigen doeleinden (of die van derden)
wanneer zowel Squeezely als de betreffende derde een geldige rechtsgrondslag heeft om dit te
doen, zoals uw toestemming;
• Squeezely kan persoonsgegevens met betrekking tot kwaadwillige of onwettige activiteiten of
ongeldig verkeer bekendmaken aan zijn cliënt en / of bevoegde autoriteiten, wanneer dit wettelijk
verplicht is;
• Squeezely kan Platform Informatie overdragen aan een andere entiteit wanneer er sprake is van
een bedrijfsfusie, consolidatie, verkoop van activa, faillissement of andere bedrijfsveranderingen.
Afmelden
U kunt zich afmelden voor Squeezely data verzameling door op de volgende link te klikken: https://
squeezely.tech/optout
Veiligheid
Squeezely neemt de volgende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en onbevoegde toegang tot
persoonsgegevens te voorkomen:
• Toegang tot persoonlijke gegevens vereist het gebruik van een gebruikersnaam en wachtwoord;
• Toegang tot persoonlijke gegevens vereist het gebruik van een gebruikersnaam en login token;
• na ontvangst worden de gegevens opgeslagen in een aparte partitie van de database;
• fysieke maatregelen ter bescherming van de toegang tot de systemen waarin de
persoonsgegevens zijn opgeslagen;
• beveiligde verbindingen (Secure Socket Layer, SSL) om alle informatie tussen u en Squeezely te
versleutelen, wanneer u uw persoonlijke gegevens invoert;
• logboeken van alle verzoeken om persoonsgegevens
Wij bewaren gegevens niet langer dan nodig voor het leveren van onze diensten.

Kredietadministratie
Wanneer u als websitebezoeker een kredietaanvraag doet, geeft u Mobillie.nl toestemming navraag
te doen bij het Bureau Krediet Registratie en de door kredietaanvrager in het aanvraagformulier
vermelde persoonsgegevens op te slaan en te verwerken met inachtneming van de geldende wet- en
regelgeving. Verder geeft de kredietaanvrager Mobillie.nl toestemming de in het aanvraagformulier
opgegeven gegevens te bewaren en op te slaan in een database. Mobillie.nl zal die opgeslagen
gegevens uitsluitend aanwenden voor het aanvragen en aangaan van een kredietovereenkomst.
Beheer website
Deze website wordt beheerd door Pitcher B.V. te Vught.

