
Gebruiksvoorwaarden

Het VIKING bookings online aanvraagformulier voor de levering van software voor
het automatisch plannen van lessen / evenementen, alsmede de software zelf
(hierna te noemen 'Module') is eigendom van VIKING Bookings B.V., zijn gevestigd
te 's-Gravenhage (hierna te noemen' VIKING '). Zowel VIKING als de eigenaar van
de website waarop de Module is geplaatst, zijn verantwoordelijk voor de verwerking
van uw persoonsgegevens. Deze gebruiksvoorwaarden bevatten de voorwaarden
waaronder VIKING en de eigenaar van de website het gebruik van de Module
aanbieden. Met 'eigenaar van de website', zoals hierboven bedoeld, wordt bedoeld
de (rechts) persoon met wie de gebruiker van de Module een overeenkomst
aangaat. een (service) overeenkomst betreffende de dienstverlening met betrekking
tot het door jou geplande evenement. Hierna 'Opdrachtnemer' genoemd. Deze
gebruiksvoorwaarden zijn alleen van toepassing op het gebruik van de Module,
zowel op de website van Opdrachtnemer als op de website / servers van VIKING.
De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats in overeenstemming met de
bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Redenen voor het verwerken van persoonsgegevens.
De redenen waarom VIKING en de Opdrachtnemer uw persoonsgegevens
verwerken, zijn tweeledig. Enerzijds is het nodig om uw persoonlijke gegevens te
gebruiken om de planning van uw boeking te vergemakkelijken. Hierbij kan gedacht
worden aan het samenstellen van de juiste groepen (op basis van de gekozen
cursus, leeftijd / gewicht / overige opmerkingen van de gebruiker) op de juiste datum
en tijd en voor de indeling met de juiste instructeur. Anderzijds is de verwerking van
uw persoonsgegevens noodzakelijk in het kader van:•het leveren, onderhouden,
beveiligen en verbeteren van onze diensten, waaronder de Module;•de bescherming
van de rechten of eigendommen van VIKING, de contractant of de gebruikers;•de
werking van de module;•de ontwikkeling van nieuwe diensten. Uw
persoonsgegevens worden in principe verwerkt op onze servers in Nederland

Toestemming
Door de Module en aanverwante diensten te gebruiken, stemt u uitdrukkelijk in met
het verzamelen, gebruiken, openbaar maken, delen en opslaan door VIKING en de
Contractant van uw persoonsgegevens, zoals beschreven in deze
gebruiksvoorwaarden, de privacyverklaring van VIKING en die van de Contractant,
en de algemene voorwaarden van VIKING en die van Contractor, die integraal van
toepassing zijn op het gebruik van de Module. U geeft uw toestemming door op een
knop te klikken of door een leeg vakje aan te vinken waarin u akkoord gaat met de
genoemde voorwaarden.
Uw rechten
De wijze waarop VIKING of de Contractant met uw persoonsgegevens omgaat, leest
u in detail in het privacy statement van de betreffende partij. Zonder uw toestemming



zullen VIKING en de Contractant geen persoonsgegevens aan derden verstrekken.
U kunt op elk moment toegang vragen tot de informatie die we over u verzamelen of
deze laten corrigeren of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen met uw naam
en adres naar info@vikingbookings.com.

Gegevensbeveiliging
Wij beschermen uw gegevens met technische en administratieve
beveiligingsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang,
openbaarmaking en wijziging tot een minimum te beperken. Deze maatregelen
omvatten firewalls, gegevenscodering en fysieke en administratieve
toegangscontroles tot de gegevens en servers.

Bezoekgegevens
Op de websites van Opdrachtnemer en VIKING staan   ook algemene
bezoekgegevens. Het doel hiervan is onder meer om de lay-out van de Website te
verbeteren, zodat VIKING haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

Geheimhouding
VIKING en de contractant en degenen die in opdracht van VIKING en / of de
contractant toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht tot
geheimhouding van de persoonsgegevens waartoe zij toegang hebben verkregen,
behoudens voor zover zij wettelijk verplicht zijn of voorschriften om dergelijke
gegevens openbaar te maken.

Cookies
Bij het aanbieden van hun elektronische diensten maken VIKING en de Contractant
gebruik van 'cookies'. Cookies zijn kleine hoeveelheden informatie die een server
naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek
weer naar de server wordt teruggestuurd. Deze informatie kan bestaan   uit (maar is
niet beperkt tot) IP-adressen, browsertype en informatie zoals taal, datum en tijd.
Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer of door in
te loggen op de Module kunnen gebruikers van de website en de Module geeft
toestemming voor het verzamelen en gebruiken door de servers van VIKING en de
Contractant van de door de gebruiker verstrekte informatie. Dit alles zal ook
gebeuren met inachtneming van de AVG. Om de kwaliteit van de Website, service
en ervaring van gebruikers met de website te verbeteren, gebruiken VIKING en de
Klant cookies. Op internet is het gebruik van cookies gebruikelijk.

Logbestanden
Wanneer u de module opent en / of gebruikt via een browsertoepassing of een
andere applicatie, slaan onze servers automatisch bepaalde informatie op in
serverlogbestanden. Deze serverlogbestanden kunnen gegevens bevatten zoals uw
webbezoek, uw interactie met een dienst, IP-adressen, browsertype en informatie
zoals taal, datum en tijd.
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Wijzigingen
VIKING en de Aannemer behouden zich het recht voor om deze
gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen of aanvullingen op de
gebruiksvoorwaarden zullen op de website worden gepubliceerd. VIKING en de
Aannemer raden u aan om regelmatig de gebruiksvoorwaarden te controleren. Voor
vragen over de gebruiksvoorwaarden kunt u contact opnemen met
info@vikingbookings.com. 01januari2020
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