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I. Wat gebeurt er met de gegevens van de gebruiker bij muun.co?
1. Strekking

Dit privacy statement verklaart gebruikers over de aard, de omvang en het doel van het verzamelen
en gebruiken van persoonsgegevens door de verantwoordelijke provider die Muun GmbH,
Blücherstraße 22, 10961 Berlin, onder nummer HRB 162 324 B in het handelsregister van het
Amtsgericht Charlottenburg (Berlijn) geregistreerd (gevolgd Sartorius membranen de "verkoper"),
vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder Vincent Brass en Frederic boert als beheerder van
de website http://muun.co (hierna: "bod") op.
Voor vragen over de privacy, de provider is doordeweeks 9:00-19:00 op het telefoonnummer +31 (0)
85 888 4166 of per e-mail op service@muun.co bereikbaar. De wettelijke basis van de bescherming
van gegevens zijn te vinden in het bijzonder in de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens
(Act) en de telemediawet (TMG).

2. De verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die u zullen helpen een persoon identificeerbaar is, dat wil zeggen
informatie die terug naar een persoon kan worden getraceerd. Deze omvatten, bijvoorbeeld, Naam, emailadres of telefoonnummer, alsmede gegevens over hobby's, lidmaatschappen of welke websites
werden bekeken door iemand die persoonsgegevens bevatten.
Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld uit de verkoper, gebruikt en doorgegeven, indien dit
is toegestaan door de wet of de gebruiker toestemming voor het verzamelen van gegevens.

3. Toegang tot data / server logfiles

De aanbieder (of zijn internet provider) verzamelt gegevens over elk bezoek de website of de toegang
tot deze diensten (zogeheten server log-bestanden). Om toegang te krijgen tot gegevens bevatten:
naam van de website, file, datum en tijd van de toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens,
melding van succesvolle ophalen, het type browser samen met de versie van het besturingssysteem
van de gebruiker, referrer URL (eerder bezochte) gebruikt Vendor loggegevens alleen voor

statistische analyse teneinde werking, veiligheid en de optimalisering van het aanbod. De aanbieder
behoudt zich het recht voor om gegevens te loggen om later te controleren of er een redelijk
vermoeden van onrechtmatig gebruik door concrete aanwijzingen.

4. Gegevens bij bestelling

Wanneer de gebruiker een order plaatst aangeboden, worden de volgende gegevens verzameld en
opgeslagen: Voor- en achternaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, eventueel gecodeerde
creditcardgegevens. De tijdens de registratie ingevoerde gegevens zullen worden gebruikt voor het
doel van het gebruik van de dienst, in het bijzonder voor het verwerken van orders in de online shop
van de aanbieder. Gebruikers kunnen via e-mail van aanbod- of-registratie gerelateerde informatie,
worden gemeld, zoals veranderingen in de omvang van het aanbod of technische omstandigheden.

5. Contact opnemen

Terwijl met de verkoper (bijvoorbeeld via de contact vorm of e-mail), de informatie van de gebruiker te
verwerken het verzoek en indien verbinding vragen rijzen opgeslagen.

6. Opmerkingen en Bijdragen

Wanneer een gebruiker het verlaten van opmerkingen op de blog of andere bijdragen, wordt het IPadres opgeslagen. Dit wordt gedaan om de veiligheid van de provider te verzekeren, als iemand in de
opmerkingen en bijdragen illegale inhoud (bijvoorbeeld, beledigingen, verboden politieke propaganda,
etc.) verspreid. In dit geval kan de provider worden vervolgd zelfs voor de opmerking of post en is
daarom geïnteresseerd in de identiteit van de auteur.

7. Nieuwsbrief

De Nieuwsbrief van de provider informeert de gebruiker over zichzelf en zijn deals. Aan te melden
voor de nieuwsbrief alleen het e-mailadres is verplicht. Als de gebruiker zich inschrijft voor de
nieuwsbrief, is hun e-mail adres doorgegeven aan de provider en daar opgeslagen. Na registratie
ontvangt de gebruiker van de verkoper een e-mail om de reservering te bevestigen ( "double opt-in").
Door zich te registreren voor de nieuwsbrief van de provider slaat het IP-adres en de datum van
inschrijving. Deze opslag wordt alleen gebruik gemaakt van de gegevens in het geval dat een derde
misbruikt een e-mailadres en logt in, zonder de kennis van de persoon die recht heeft op de
nieuwsbrief te ontvangen.

De gebruiker kan zijn toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en hun gebruik
voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde. De intrekking kan worden gemaakt via een link in
de nieuwsbrief zelf, of stuur een bericht naar de bovenstaande contactgegevens.

II. Welke diensten en aanbiedingen van derden worden gebruikt en welke gegevens
worden opgeslagen?

1. Integratie van de diensten en de inhoud van derden

Het kan gebeuren dat geïntegreerd zijn van andere websites binnen dit online-aanbod van derden
content, zoals YouTube-video's, kaarten van Google Maps, RSS feeds of graphics. Dit veronderstelt
altijd dat de aanbieder van een dergelijke inhoud (hierna "derden") waarnemen het IP-adres van de
gebruiker. Zonder het IP-adres kan niet naar de browser van elke gebruiker de inhoud worden
verzonden. Het IP-adres is derhalve noodzakelijk voor de presentatie van die inhoud. Vendor streeft
alleen om dergelijke inhoud te gebruiken, hun respectievelijke providers gebruiken het IP-adres alleen
voor de levering van content. De aanbieder heeft geen invloed op het al, als het IP-adres van de
derde partij, bijvoorbeeld, Sparen voor statistische doeleinden. Wat de verkoper is bekend dat
gebruikers worden geadviseerd.

2. Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die het mogelijk maken, op de gebruiker toegang tot het apparaat (PC,
smartphone, enz.) Die specifiek op te slaan, met betrekking tot de informatie over het apparaat. Ze
worden gebruikt voor een van de gebruiksvriendelijkheid van websites en dus de gebruiker
(bijvoorbeeld het opslaan toegangsgegevens). Ten tweede zijn ze ontworpen om in staat de
statistische gegevens van de website gebruik detecteren en te analyseren om het aanbod te
verbeteren. De gebruiker kan verwijzen naar het gebruik van cookies invloed. De meeste browsers
hebben een optie met de beperkingen over de opslag van cookies of volledig voorkomen. Er wordt
echter opgemerkt dat het gebruik, met name het gebruik van comfort zonder cookies beperkt.
Gebruikers kunnen veel online advertentie cookies van bedrijven op de Amerikaanse kant
http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-zijde http://www.youronlinechoices.com/uk/your-adkeuzes / beheren.

3. Identiteits- en solvabiliteitscontrole bij keuze van Billpay-betalingsmodaliteiten
Wanneer u kiest voor een van de betalingsmethoden van onze partner Billpay dan wordt u in het
kader van het bestelproces verzocht om uw toestemming te geven voor het doorgeven van

persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het vaststellen van uw identiteit en het beoordelen van
uw kredietwaardigheid. Indien u uw toestemming hiervoor verleent, worden uw NAW-gegevens (vooren achternaam, straat, huisnummer, postcode, plaats, geboortedatum, telefoonnummer), alsmede de
door u opgegeven bank- of girorekening en de gegevens in verband met uw bestelling, aan Billpay
doorgegeven.
Ten behoeve van het vaststellen van uw identiteit en het beoordelen van uw kredietwaardigheid geeft
Billpay of geven door Billpay ingeschakelde bewerkers uw gegevens door aan
kredietinformatiebedrijven en ontvangt Billpay van hen informatie op basis van mathematischstatistische methoden, waarin onder andere uw adresgegevens worden verwerkt. Gedetailleerde
informatie hieromtrent en over de door Billpay gebruikte informatiebedrijven vindt men in het Privacy
en Cookie Statement van Billpay.
Verder kan Billpay voor het achterhalen en voorkomen van fraude gebruik maken van hulpmiddelen.
Met deze hulpmiddelen verkregen gegevens worden bij derden gecodeerd opgeslagen, zodat ze
alleen door Billpay kunnen worden gelezen. Alleen wanneer u een van de betalingsmethoden van
Billpay selecteert, zullen deze gegevens worden gebruikt, anders worden deze gegevens automatisch
na 30 minuten vernietigd.

4. Google Analytics

Dit aanbod maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door
Google Inc., Mountain View, CA, USA ( "Google"). Google Analytics maakt gebruik van. "Cookies",
tekstbestanden die op computers van gebruikers worden opgeslagen, om te helpen analyseren hoe
gebruikers de site via hen. De informatie die door het cookie gegenereerde over het gebruik van de
website door de gebruiker als het type browser / versie; Besturingssysteem gebruikt; Referrer URL
(eerder bezochte site); Hostnaam van de toegang tot computer (IP-adres); De tijd van het verzoek
voor het gebruik van de site worden meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en
daar opgeslagen.
In het geval van activering van de IP-anonimisering op deze website, zal het IP-adres van gebruikers
van Google worden afgekapt binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de
Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt
het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Het IP-anonimisering
actief is op deze website. Namens de aanbieder van deze website zal Google deze informatie
gebruiken om het gebruik van de site te evalueren door de gebruikers, om rapporten over de websiteactiviteit en het verstrekken van andere met website en internet gerelateerde diensten aan de
websitebeheerder samen te stellen. Die binnen het kader van Google Analytics van de browser het IPadres van de gebruiker zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google. De
gebruiker kan het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser software
selecteren; Echter, deze lijst, de gebruiker geeft aan dat u eventueel kunt gebruiken om hun volle

omvang in dit geval niet alle mogelijkheden van deze website. De gebruiker kan ook voorkomen dat
de gegevens die door het cookie gegenereerde over uw gebruik van de website (incl. Uw IP-adres)
naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google, door de te vinden op de volgende link
browser plugin downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

5. Gebruik van Facebook en sociale plugins

Deze publicatie maakt gebruik van sociale plugins ( "Plugins") het sociale netwerk facebook.com, dat
wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ( "Facebook").
De plugins zijn herkenbaar aan een Facebook-logo (witte "f" op een blauwe tegel of een "thumbs up"
teken) of zijn gemarkeerd met het woord "Facebook Social Plugin". De lijst en de look van Facebook
Social Plugins kan hier bekeken worden: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Wanneer een gebruiker een webpagina van dit aanbod, die een dergelijke plugin bevat bezoekt, de
browser is een directe verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plugin is van
Facebook direct in uw browser en integreert deze in de website. De aanbieder heeft dus geen invloed
op de hoeveelheid gegevens die stijgt Facebook met behulp van deze plugin en informeren de
gebruiker dan ook in overeenstemming met zijn kennis.
Door de integratie van de plugin ontvangt Facebook de informatie dat een gebruiker de bijbehorende
pagina van de inschrijving heeft geopend. Als gebruikers omgaan met de plugins, bijvoorbeeld de
Like-knop of het invoeren van een reactie, de bijbehorende informatie van uw browser direct naar
Facebook en daar opgeslagen. Als een gebruiker is geen lid van Facebook, is er de mogelijkheid dat
Facebook brengt het IP-adres in de ervaring en de winkels. Volgens Facebook is opgeslagen in
Duitsland alleen een anoniem IP-adres. Doel en reikwijdte van het verzamelen van gegevens en de
verdere verwerking en het gebruik van gegevens door Facebook, samen met hun rechten en
manieren om de privacy van gebruikers te beschermen, kan dit verwijzen naar het privacybeleid van
Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

6. Twitter

Dit aanbod maakt gebruik van de dienst Twitter (https://about.twitter.com/resources/buttons) toetsen.
Deze knoppen worden aangeboden door Twitter Inc., 795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco,
CA 94107, USA ( "Twitter"). Deze kunnen worden geïdentificeerd door de terminologie zoals "Twitter"
of "sequentie", verbonden met een stillisierten blauwe vogel. Met behulp van de knoppen is het
mogelijk een bericht of pagina van dit aanbod te delen op Twitter of de verkoper te volgen op Twitter.
Wanneer een gebruiker een webpagina van deze website, die een dergelijke knop bevat bezoekt, de
uitbreiding van zijn browser is een directe verbinding met de servers van Twitter. De inhoud van de
Twitter toetsen wordt vanuit Twitter rechtstreeks naar de browser van de gebruiker. De aanbieder
heeft dus geen invloed op de hoeveelheid gegevens die Twitter met behulp van deze plugin doet en

informeert de gebruiker op basis van zijn kennis. Hierna wordt het IP-adres van de gebruiker alleen
verzonden door de URL van de betreffende site qua knoppen, maar niet voor andere doeleinden,
zoals de voorstelling van de knoppen.
Meer informatie is te vinden in de privacyverklaring van Twitter op http://twitter.com/privacy. De
privacy-instellingen op Twitter, kan de gebruiker de accountinstellingen onder
http://twitter.com/account/settings wijzigen.
7. Tumblr

Dit aanbod maakt gebruik van de dienst Tuimelaar (https://www.tumblr.com/buttons) toetsen. Deze
knoppen worden geleverd door Tumblr, Inc., 35 East 21st Street, 10th Floor, New York, NY 10010,
USA ( "Share"), contact met hilfe@tumblr.com. Ze zijn herkenbaar aan de term "Tumblr". Met behulp
van de knoppen, is het mogelijk om een bericht of pagina van dit aanbod op Tumblr of de verkoper te
volgen op Tumblr delen.
Wanneer een gebruiker een webpagina van deze website, die een dergelijke knop bevat bezoekt, de
browser is een directe verbinding met de servers van Tumblr. De inhoud van de Share knop
overgedragen van Tumblr direct naar de browser van de gebruiker. De aanbieder heeft dus geen
invloed op de hoeveelheid gegevens die Tumblr met behulp van deze plugin doet en informeert de
gebruiker op basis van zijn kennis. Hierna wordt het IP-adres van de gebruiker alleen verzonden door
de URL van de betreffende site voor de knop, maar niet voor andere doeleinden, zoals het uiterlijk van
de knop gebruikt.
Meer informatie is te vinden in de privacy-beleid onder Tumblr
http://www.tumblr.com/policy/de/privacy. De privacy-instellingen op Tumblr, kan de gebruiker de
accountinstellingen onder https://www.tumblr.com/settings/account wijzigen.

8. Hotjar

Dit aanbod maakt gebruik van de dienst Hotjar knoppen. Het is een web analyse tool die interacties
van willekeurige, unieke bezoekers van de website maakt het mogelijk worden anoniem opgenomen.
Dit creëert een logboek bij van bijv. Muisbewegingen en klikken met als doel mogelijkheden voor
verbetering van de respectievelijke website. Daarnaast is informatie over het besturingssysteem,
browser, inkomende en uitgaande links (links), plaats van herkomst, evenals de resolutie en de aard
van de apparatuur die wordt gebruikt voor statistische doeleinden. Deze informatie is niet persoonlijk
identificeerbaar en zal niet aan derden worden doorgegeven Hotjar. Als u niet beschikt over een
opname wilt, kunt u deze bewerken op alle websites die Hotjar gebruiken, uit te schakelen door de
DoNotTrack header in uw browser. Informatie is te vinden op de volgende pagina:
http://overheat.de/opt-out.html.

III. Annulering, veranderingen, correcties en updates, beveiliging van gegevens,
scope, contact

1. Herroepingsrecht

De gebruiker heeft het recht om zijn toestemming met betrekking tot het gebruik, de verwerking of
overdracht van hun gegevens in te trekken op ieder moment schriftelijk of per e-mail naar de
aanbieder.
In geval van intrekking zal de leverancier de opgeslagen gegevens van de gebruiker onmiddellijk te
verwijderen. Dit geldt niet indien deze gegevens zijn nog steeds nodig is om uw bestelling te
verwerken. De provider heeft ook het recht om te verwerken, ondanks de annulering van gegevens
van de gebruiker en / of te gebruiken wanneer dit gebeurt in het kader van het doel van een contract
of een soortgelijke relatie van vertrouwen (bijvoorbeeld om uw bestelling te verwerken), en / of voor
zover aan de rechtmatige beschermen uitgevoerd belangen van de uitzend- en na bestudering
afweging van belangen is geen reden om aan te nemen dat de rechtmatige belangen van de
gebruiker om de uitsluiting van de verwerking en / of het gebruik overheerst.

2. Recht

Volgens de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens, de gebruiker heeft het recht om op elk
moment om informatie over de persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen over zijn persoon te
bevrijden. Voor meer informatie, kan de gebruiker op: neem contact op service@muun.co.

3. Blocking / annulering / correctie van zijn persoonsgegevens

De gebruiker heeft het recht om persoonlijke gegevens opgeslagen aangeboden te blokkeren, te
wissen of te corrigeren. Hiertoe kan de gebruiker zich wenden tot service@muun.co. Bij beëindiging
van de contractuele relatie gegevens van de gebruiker in de interne database zal regelmatig worden
verwijderd. Met uitzondering van de inventarisatie van gegevens, indien zij nodig zijn voor de
oprichting, de inhoud of verandering van de contractuele relatie.

4. Gegevens

Voor de best mogelijke bescherming van de gegevens van de gebruiker in de bestelling en betaling
proces over een SSL (Secure Socket Layer) verbinding tussen de server en de browser van de
gebruiker, dat wil zeggen de gegevens zijn gecodeerd.
De dealer heeft de gebruiker uitdrukkelijk op wijzen dat de bescherming en beveiliging van gegevens
voor datatransmissie in open netwerken zoals het internet in de huidige stand van de techniek niet
volledig kan worden gegarandeerd. De gebruiker weet dat de provider kan de opgeslagen pagina naar
de webserver misschien nog opgeslagen er gegevens van de gebruiker vanuit een technisch
perspectief te allen tijde bekijken en,. Voor de veiligheid en beveiliging van het internet uitgezonden
door het en opgeslagen op webservers gegevens van de gebruiker is zelf verantwoordelijk. Voor de
openbaarmaking van gegevens als gevolg van fouten of onbevoegde toegang door derden, kan de
leverancier niet aansprakelijk worden gesteld.

5. Toepassing van de privacyregelgeving verandering
Het privacybeleid kan altijd worden bekeken en afgedrukt op de website http://muun.co.De aanbieder
heeft het recht om dit privacybeleid te wijzigen in overeenstemming met de geldende voorschriften.

6. Uw contactpersoon voor de privacyregelgeving

De volgens de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (Act) die verantwoordelijk entiteit van
de website is de Muun GmbH, Blücherstraße 22, 10961 Berlijn, Duitsland. Voor vragen met betrekking
tot het verzamelen, verwerken of gebruiken van persoonlijke gegevens, de bekendmaking, correctie,
blokkering of verwijdering van gegevens en intrekking van toestemming van de aanbieder is op
werkdagen geopend van 9:00-19:00 op het telefoonnummer +31 (0) 85 888 4166en per e -mail onder
service@muun.co bereikbaar.

