
Privacy Noveda Internet opgemaakt op 02-06-2012 te Helmond

Middels het aanvaarden van de deelnamevoorwaarden voor het deelnemen aan deze actie, 
verklaart u akkoord te gaan met dit privacy statement. Tevens stemt u daarmee in met het 
verwerken van uw gegevens door Gratisstrandbal.com en tevens derde partijen 
overeenkomstig dit privacy statement. 
Tevens verleent u bij deelname aan deze actie, als deelnemer zijnde, uw toestemming aan 
Noveda Internet h.o.d.n. Noveda, om de gratis nieuwsbrief van Noveda per e-mail te 
ontvangen. Bij elke e-mail uiting van Noveda vindt u een internetlink die u als deelnemer 
kunt gebruiken om een verzoek tot beëndiging te richten, zodat u als deelnemer te allen 
tijde op simpele wijze uw toestemming kunt intrekken. Indien u niet langer prijs stelt op het 
ontvangen van welke informatie dan ook over activiteiten, diensten en producten, dan kunt u 
dus uw gegevens laten blokkeren. U als deelnemer kunt dan per direct een verzoek tot 
blokkade indienen via de opt-out pagina voor Tell a Friend principes en al onze mailings.

Nadere informatie over het verwerken van persoonsgegevens:

Noveda hecht een groot belang aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van 
deelnemers, klanten, prospects en bezoekers. Deze worden daarom met uiterste 
zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Voor de gegevensverwerking is Noveda Internet, 
h.o.d.n. Noveda verantwoordelijk. In volledige overeenstemming met de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij het College Bescherming 
persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag. Noveda legt de gegevens vast in een beveiligde 
database. Doel van deze gegevensverwerking is het op de hoogte houden van deelnemers, 
klanten, prospects en bezoekers van producten en diensten van Noveda en zorgvuldig 
geselecteerde adverteerders. 
Wanneer Noveda een bepaalde adverteerder of informatie over bepaalde producten, 
diensten en/of activiteiten selecteert zal zij de noodzakelijke gegevens van de consument 
aan de geselecteerde adverteerder doorsturen, zodat deze aan het verzoek kan voldoen. 
Voor het verstrekken van het e-mailadres zal echter alleen met toestemming van de 
consument worden gewerkt. Hiernaast legt Noveda ter verbetering van haar dienstverlening 
gegevens vast, welke ook ter informatie van consumenten over nieuwe online en offline 
activiteiten, producten en diensten van Noveda en andere door hen zorgvuldig geselecteerde 
adverteerders dienen.  
Noveda kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang met uw 
gegevens van partijen die links op onze sites plaatsen. Indien u dus via een link op de sites 
van Noveda naar een andere website gaat, kunt u geen aanspraak maken op Noveda , op 
welke wijze dan ook, voor de omgang met uw gegevens. Lees hiervoor de privacy statement 
van de site die u bezoekt. Noveda behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen 
aan te brengen in dit privacy statement.


