Privacyverklaring voor SOCIAL MEDIA CHANNELS
as-creation.nl
(status: 11.2021)

A.S. Création (NL) b.v. ("A.S. Création NL") presenteert haar bedrijf en producten op social media
kanalen en maakt gebruik van het technische platform en de diensten van het betreffende social
media kanaal. Wij wijzen u erop dat u de social media websites en hun functies op eigen
verantwoordelijkheid gebruikt. Dit geldt in het bijzonder voor het gebruik van interactieve functies
(bijv. commentaar geven, delen en beoordelen).
Social Media Channel

Adress

Facebook

Facebook Ireland Ltd. / adress: 4 Grand Canal Square Grand Canal
Harbour, Dublin 2, Ierland

Instagram

Facebook Ireland Ltd. / adress: 4 Grand Canal Square Grand Canal
Harbour, Dublin 2, Ierland

(service van Facebook)

Pinterest

Pinterest Europe Ltd. / adress: Palmerston House, 2nd Floor, Fenian
Street, Dublin 2, Ierland

YouTube

Google Ireland Ltd. / adess: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4,
Ierland).

(service van Google Inc.)

Gegevens verzameld door de beheerder van het social media-kanaal
Wanneer u onze social media website bezoekt, verzamelt de beheerder van het social media kanaal
verschillende gegevens over u, bijv. uw IP-adres, uw gebruiksgedrag en andere informatie die in de
vorm van cookies op uw computer aanwezig is. Een deel van deze informatie wordt gebruikt om ons,
als aanbieder van de social media website, statistische informatie te verstrekken over de manier
waarop u de social media website gebruikt. Daarnaast kan de beheerder van het social media kanaal
uw gegevens gebruiken voor andere, eigen belangen.

Hoe de beheerder van het social media kanaal de gegevens gebruikt
De gegevens die in dit kader over u worden verzameld, worden door de beheerder van het social
media kanaal verwerkt, met derden gedeeld en kunnen buiten de Europese Unie worden
doorgegeven. Welke gegevens de beheerder van het sociale media kanaal ontvangt en hoe deze
worden gebruikt, wordt in grote lijnen door de beheerder van het sociale media kanaal beschreven in
zijn richtlijnen voor het gebruik van gegevens. Daar vindt u ook informatie over contactmogelijkheden,
uw rechten als datasubject en, indien van toepassing, uw instellingsmogelijkheden tegen advertenties.
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Social Media Channel

Information on data processing by the social media operator

Facebook

Instagram

http://de-de.facebook.com/help/pages/insights
http://de-de.facebook.com/about/privacy
https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy
https://help.instagram.com/519522125107875

Pinterest

https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

YouTube

https://policies.google.com/privacy?hl=de

Uw eigen social media-account
Als u momenteel als user bent ingelogd op uw social media account, wordt een cookie met uw
account-ID opgeslagen op uw eindapparaat. Hierdoor kan de beheerder van het social media kanaal
nagaan of u een social media website hebt bezocht en hoe u deze hebt gebruikt.
In websites geïntegreerde social media knoppen (zogenaamde plug-ins) stellen de beheerder van
social media in staat om uw bezoeken aan deze websitepagina's te registreren en aan uw account toe
te wijzen. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om u inhoud of reclame aan te bieden die op u is
afgestemd.
Als u dit wilt voorkomen, dient u uit te loggen uit uw account of de functie "ingelogd blijven" te
deactiveren, de cookies op uw apparaat te verwijderen en uw browser af te sluiten en opnieuw te
starten. Hierdoor wordt social media informatie verwijderd die u direct kan identificeren. Hierdoor
kunt u onze social media-website gebruiken zonder uw account-ID bekend te maken. Wanneer u
interactieve functies van de website opent (bijv. liken, commentaar geven, delen, bericht), verschijnt
er een inlogscherm voor uw account. Als u zich registreert, bent u weer herkenbaar als een
gedefinieerde user voor de betreffende beheerder van sociale media.

Uw rechten
Voor informatie over hoe u de over u bewaarde informatie kunt beheren of verwijderen, zie de
ondersteuningspagina's voor sociale media en deze pagina: www.youngdata.de

Informatie over A.S. Création NL
Wij verzamelen of verwerken geen gegevens van u buiten de statistische gegevens. Alle gegevens die u
achterlaat op onze social media website blijven op de website staan en worden niet door ons
opgeslagen.
Als wij een bericht van u reposten op onze social media website, zullen alleen de gegevens zichtbaar
zijn die u in uw bericht op uw publieke account heeft vrijgegeven.
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Als u ons op een andere manier foto's stuurt en wij publiceren deze op onze social media website, zal
alleen uw voornaam bij de foto worden gepubliceerd.

Loterij
Indien u wenst deel te nemen aan een van onze loterijen, is het noodzakelijk de volgende gegevens
over u te verzamelen, die in het serverlogbestand worden opgeslagen:
•

e-mailadres

Als u wint, worden ook de volgende gegevens verzameld en opgeslagen met het oog op het verzenden
van de prijs:
•
•

Titel, voor- en achternaam
Adres (straat, postcode, woonplaats)

Wij verwerken en bewaren uw gegevens voor de duur van de loterij. Na afloop van de loterij worden
uw gegevens binnen 30 dagen gewist. Als u wint, worden uw gegevens om fiscale redenen bewaard en
uiterlijk na zes jaar gewist.

***
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