PRIVACYBELEID
(26 februari 2016)
Wat zijn persoonlijk identificeerbare gegevens?
Persoonlijk identificeerbare gegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om
u te identificeren. De meeste mensen zijn het ermee eens dat uw naam, sofinummer,
postcode en geboortedatum allemaal kunnen worden gebruikt om u te identificeren.
Maar het snelle tempo van technologische veranderingen betekent dat zelfs uw IPnummer in een HTTP-log gebruikt kunnen worden om u te identificeren.
Welke persoonlijk identificeerbare gegevens verzamelt Youmiam?
Als u op onze website inlogt en/of u zich op onze website abonneert, ontvangt en slaat
Youmiam de door u verstrekte gegevens op. Bijvoorbeeld, deze gegevens worden
verstrekt wanneer u zoekt of post, gegevens verstrekt op uw account of contact heeft
met de klantenservice.
Deze gegevens kunnen tevens worden opgeslagen en ontvangen wanneer u
communiceert met Youmiam. Bijvoorbeeld analyseren wij het protocol adres van het
internet of het browser type.
Wat doet Youmiam met uw persoonlijk identificeerbare gegevens?
Youmiam gebruikt uw persoonlijk identificeerbare gegevens uitsluitend:
- Om de activiteit waarvoor zij werd verstrekt te voltooien, bijvoorbeeld om de
resultaten van een zoekopdracht naar een recept of een ingrediënt op
Youmiam.com terug te sturen.
- voor het verwerken van gegevens betreffende uw computer account en
informatie die wordt gebruikt in het kader van het verkrijgen en handhaven van
de Youmiam.com website en apps.
- voor het verbeteren, evalueren of beoordelen van de Youmiam.com website,
apps, het product of de markt.
- voor het informeren van Youmiam.com bezoekers over updates op de website,
met inbegrip van gegevens die worden gebruikt ter bevordering van Youmiam
producten en diensten aan Youmiam.com bezoekers.
- om te communiceren met andere gebruikers (e-mails, push, persoonlijke
mededeling)
Wat Youmiam niet zal doen met uw persoonlijk identificeerbare gegevens

Youmiam verkoopt uw persoonlijk identificeerbare gegevens niet aan anderen of deelt
deze niet met anderen zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
Houd er rekening mee dat wanneer u via een Youmiam.com hyperlink een externe
website bezoekt, u het privacybeleid van die website dient te raadplegen voor
informatie over hoe zij omgaan met gegevens die u hen misschien verstrekt.
Hoe beveiligt Youmiam de gegevens die het verzamelt?
Youmiam gebruikt commercieel zinvolle fysieke, beheerstechnische en technische
maatregelen ter bescherming van de integriteit en veiligheid van uw persoonlijke
gegevens.
Het is voor Youmiam belangrijk om de veiligheid van uw gegevens te beschermen.
Om dit te kunnen doen gebruiken wij Secure Sockets Layer (SSL)-software, die je
gegevens versleutelt op het moment dat deze worden ingevoerd.
Beoordeling en discussies betreffende recepten
Terwijl Youmiam gebruikers wellicht aanspoort deel te nemen in discussies en
reageert op recepten op Youmiam.com, moet u er zich van bewust zijn dat alle
informatie die u post publiek toegankelijk kan zijn. De meningen geuit op
Youmiam.com zijn van de persoon die de mening heeft gepost en niet
noodzakelijkerwijs gedeeld door Youmiam.
Youmiam Facebook App Privacy en machtigingen
Youmiam werkt samen met Facebook om het met vrienden en familie ruilen van
recepten te vergemakkelijken en je favoriete recepten met slechts één klik te vinden.
Privacy en kinderen
Youmiam.com is niet bedoeld voor het werven en aantrekken van personen onder de
leeftijd van 13 jaar. Maar in het geval dat een paar jonge liefhebbers van koken onze
richting op komen, zullen wij nooit bewust persoonlijke gegevens van hen vragen.
Cookies, Bacon... (umm, dat is Beacons) en andere Youmiam technieken
Van tijd tot tijd verzamelt Youmiam bestanden die wij naar jouw apparaat versturen
om het voor onze systemen mogelijk te maken je apparaat te herkennen en ons te
helpen een betere klantenservice te bieden via een beter inzicht van trends en
statistieken van gebruikers. Wij kunnen de domeinen bijhouden via welke u
Youmiam.com bezoekt of uw activiteit op onze websites meten.
Indien u uw transactiegegevens op Youmiam.com niet wilt (en alle andere
Youmiam.com websites en apps), dan dient u uw cookies uit te schakelen. Youmiam
kan tevens gebruik maken van web beacons en andere technologieën die niet

identificeerbare berichten opleveren van bezoeken van gebruikers aan bepaalde
Youmiam.com pagina’s. Het uitschakelen van cookies op uw webbrowser voorkomt
tevens dat uw cookie-gegevens worden gekoppeld aan uw bezoeken aan
Youmiam.com die is gedekt door web beacons. Web beacons detecteren nog steeds
uw bezoeken aan Youmiam.com pagina’s, maar de berichten die worden gegenereerd
worden genegeerd.
Tot welke informatie krijgt u toegang?
Youmiam geeft u toegang tot een breed scala aan informatie over uw account en uw
interactie met onze website met het beperkte doel deze informatie te bekijken en, in
bepaalde gevallen, bij te werken.
Welke keuzes heeft u met betrekking tot uw gegevens?
In de eerste plaats kunt u er te allen tijde voor kiezen geen gegevens te verstrekken,
ook al kan het soms noodzakelijk zijn volledig te gebruik te moeten maken van onze
website, apps en toepassingen. U kunt op verschillende pagina´s en op uw account
de gegevens bijwerken, toevoegen of veranderen. Houd er rekening mee, dat
wanneer u gegevens bijwerkt, wij voor onze administratie gewoonlijk een kopie
houden van de vroegere versie.
U kunt tevens uw persoonlijke instellingen op uw profiel aanpassen, als u geen e-mail
van ons wilt ontvangen of als u niet wilt dat er persoonlijk identificeerbare gegevens
die wij verzamelen door ons worden gebruikt om het voor derden mogelijk te maken
advertenties te personaliseren die wij aan u tonen.
Bericht voor internationale gebruikers
Youmiam.com wordt gehost in Europa.
Als u een gebruiker bent, die onze website bezoekt vanuit de VS, Azië of enige andere
regio met wetten of regelgeving die het verzamelen van persoonlijke gegevens, het
gebruik, en openbaarmaking regelt, die verschilt van de EU-wetgeving, houd er
rekening mee dat door uw voortgezet gebruik van onze website, die wordt beheerst
door de Franse wetgeving, en dit privacybeleid, u uw persoonlijk identificeerbare
gegevens overdraagt aan Frankrijk en u voor deze doeleinden uitdrukkelijk
toestemming heeft verleend voor deze overdracht en toestemt onderworpen te zijn
aan de Franse wet.
Kennisgeving van wijzigingen
Dit privacybeleid werd voor het laatst bijgewerkt op 26 februari 2016. Als wij
belangrijke wijzigingen in ons privacybeleid uitvoeren, zullen wij u dit dertig (30) dagen
vóór deze wijziging mededelen door een bericht te posten op onze homepagina.

Vragen betreffende de privacy en toegang
Bij Youmiam horen wij graag van u. Als u vragen heeft omtrent dit privacybeleid,
gelieve deze te richten aan contact@youmiam.com. U dient dit e-mailadres te
gebruiken om contact met ons op te nemen als u vragen heeft over hoe Youmiam uw
gegevens beheert.

