
Privacy Verklaring       Welke betrekking heeft op de website die u nu bezoekt

Red Light Key draagt zorg voor je Privacy! 
Hier worden je Persoonsgegevens met de grootste zorg behandeld.

Red Light Key
Deze Website wordt geëxploiteerd door Red Light Key 
Persoonlijke gegevens van Gebruikers van Red Light Key worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. 
Red Light Key houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van gegevens
De eventueel door jou verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van Red Light Key te vallen. 
Je gegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen en komen alleen in ons bezit als je een Product dan wel
een Dienst afneemt via onze Websites

De Internetgebruiker die de Website, Websites of Internet Platforms van Red Light Key bezoekt of zich via deze 
Website(s) registreert, deelt aan Red Light Key persoonsgegevens mee, waaronder, doch niet beperkt tot:
1. gegevens in verband met de Identiteit van de Gebruiker, Adverteerder of Bezoeker: Naam, Adres en andere 

Contactgegevens zoals Telefoonnummer, E-mailadres, Gebruikersnaam en Paswoord, IP-adres;
2. Financiële Informatie zoals Bank of Creditkaart gegevens en overige Gegevens in verband met het voor dit doel 

ontwikkelde Advertentieverkeer en het Betalingsverkeer hiervan.

Door als Websitegebruiker je Persoonsgegevens mee te delen, geef je ons de uitdrukkelijke toestemming om deze 
Persoonsgegevens te verwerken voor de volgende doeleinden:
1. – het vergemakkelijken van het gebruik van de Diensten op onze Website;
2. – het voorzien van Betalingsmogelijkheden voor het gebruik van de Diensten;
3. – het verzenden van Nieuwsbrieven;

4. – het automatisch opstellen van je Account en Gebruikersprofielen zodat je Advertenties kan plaatsen;
– het optimaliseren van het Beheer en het gebruik van de Website en van de aangeboden Diensten.

Gegevensverstrekking aan derden
Jouw gegevens worden zonder je toestemming niet verstrekt aan Derde Partijen, behoudens het navolgende.
Je gegevens kunnen zonder jouw uitdrukkelijke toestemming worden verstrekt aan partijen, die door Red Light Key 
worden ingeschakeld bij de uitvoering van onze dienstverlening. Bijvoorbeeld het maken van Banners waar wij 
diverse partijen voor hebben. In dergelijke gevallen worden je gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor je 
ze hebt verstrekt, te weten de levering van een product of dienst. Daarnaast is het mogelijk dat Red Light Key op 
grond van geldende Wet en Regelgeving verplicht kan worden gesteld bepaalde gegevens te verstrekken, 
bijvoorbeeld aan de Politie in het Kader van Opsporingsonderzoek. Red Light Key zal in deze gevallen uitsluitend 
gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat. Tenslotte kan Red Light 
Key je gegevens doorgeven aan derden, indien een derde van oordeel is dat de inhoud van je advertentie inbreuk 
maakt op zijn of haar intellectueel eigendomsrecht, portretrecht of dat er sprake is van onrechtmatige uitingen die 
door jou gedaan worden op de Websites of Internet Platforms van Red Light Key. In dergelijke gevallen zal Red 
Light Key jouw gegevens uitsluitend onder strikte voorwaarden verstrekken waarbij steeds rekening zal worden 
gehouden met jouw persoonlijke belangen.

Externe diensten van Derde Partijen en andere Websites
Indien je via één van onze Websites terecht komt op een Website of Webapplicatie van één van onze partners dan 
wel van Derde Partijen die de Websites van Red Light Key gebruiken om hun Diensten of Producten aan te beiden, 
zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende Partner c.q. Derde Partijen van toepassing.  de Privacy 
Verklaring van deze Partner  c.q. Derde Partijen op hun Website te raadplegen



5. Nieuwsbrieven
We bieden de mogelijkheid om je aan te melden en in te schrijven voor Nieuwsbrieven met informatie over onze 
Services en Diensten. Je kan je op elk moment weer uitschrijven en zal dan niet langer deze Nieuwsbrieven in je 
Mailbox ontvangen.

Beveiliging gegevens
Red Light Key maakt gebruik van uitgebreide Veiligheidsprocedures voor de Bescherming van de verwerkte 
gegevens, onder meer om te voorkomen dat Onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. 
Red Light Key spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige 
vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van gericht, technische en organisatorische 
maatregelen om eventuele gebeurtenissen hieromtrent te voorkomen. Waarbij rekening moet worden gehouden met
de stand van de huidige internettechnieken. Hiertoe worden alle Websites en Internetplatforms gemonitord om 
misstanden en diefstal tijdig te ontdekken, te voorkomen en of achteraf de dader(s) hiermee aansprakelijk te stellen .

Red Light Key Is echter niet aansprakelijk middels onrechtmatig verkregen toegang of bestanden welke via 
Advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatig gebruikte software programma's via uw computer uw 
gegevens achterhalen.

Bewaartijd gegevens
Red Light Key dient fiscaal uw gegevens 7 jaar te bewaren. 

Gebruik van Cookies
Red Light Key kan bij het aanbieden van deze website gebruik maken van Cookies om u te identificeren en daarmee
de toegang tot de site voor u gemakkelijker te maken via sessie cookies. Een Cookie is een eenvoudig klein bestand
dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Lees ook ons Cookiebeleid en onze uitleg over Cookies.

Tracking en Clickgedrag
Op de website worden Bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de
site te meten. Daardoor kan de Inrichting van de Website aangepast worden aan de belangstelling en ervaringen 
van bezoekers.

Tracking door zoekmachines
Online zoekmachines van; Google, Microsoft en andere partijen, bezoeken regelmatig onze website voor foto’s, 
teksten en om ander informatie te verzamelen. Hierop heeft Red Light Key totaal geen grip. Hierdoor kan het 
voorkomen dat uw informatie, enkele jaren nadat u uw advertentie account bij ons beëindigd heeft, nog steeds 
tegenkomt op de genoemde zoekmachines. In dat geval dient u contact op te nemen met de zoekmachine en/of het 
bedrijf daarachter om uw informatie offline te krijgen. Red Light Key is door bovenstaande in het geheel niet 
aansprakelijk te stellen voor enige schade die hieruit voortvloeit.

Recht op Toegang
Je hebt steeds het recht om je persoonsgegevens te bekijken en om kosteloos de deze gegevens up-to-date te 
houden middels je eigen Account. Wel dient het Recht op Toegang bekeken te worden aan de hand van de 
navolgende documenten:
– Algemene Voorwaarden
– Gebruikers Voorwaarden
– Website Voorwaarden
– Privacy Verklaring
– Waarom Cookies

Verwijzing naar andere documenten inzake de Privacy Verklaring 
Artikel 6 van de Website Voorwaarden

Meer informatie
Indien je nog vragen hebt, aarzel dan niet om ons te contacteren via e-mail op het volgende email adres: 
info(ad)redlightkey.nl

Wijzigingen
Red Light Key behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacy Verklaring 

De Websites en Internet Platforms behorende bij Red Light Key zijn allen een onderdeel van Right Key Media 

Ingangsdatum
De Privacy Verklaring per 1 januari 2016, herzien 15 november 2021
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