
VERTROUWELIJKHEIDSBELEID 
 
 
Versie van 23/03/2017 
 
 
RESPECT VOOR UW PRIVÉLEVEN IS BELANGRIJK VOOR ONS 
 
Wij zijn ons ten volle bewust van het belang van het respecteren van uw privé-leven               
en wij hanteren dan ook strikte regels voor de bescherming van de gegevens. Ons              
voornaamste doel is u een aangename en veilige online-ervaring te bieden bij het             
gebruik van onze Diensten zoals die zijn vastgelegd in de Algemene           
Gebruiksvoorwaarden van Drivy. Wij zijn er immers van overtuigd dat hun succes            
gebaseerd moet zijn op transparantie en vertrouwen naar onze gebruikers toe. 
 
Wij willen dan ook van deze gelegenheid gebruik maken om u een overzicht te geven               
van onze praktijken bij de verwerking en bescherming van uw Persoonsgegeven,           
zoals hieronder omschreven. 
 
Wanneer u van onze Diensten gebruik maakt, willen we dat u weet hoe wij uw               
Persoonsgegevens verzamelen, opslaan en verwerken. Wij hebben dit Privacybeleid         
opgesteld zodat u alle door u benodigde informatie kunt verkrijgen. Wij verzoeken u             
alle informatie die wij u verstrekken aandachtig te lezen en indien u nog vragen hebt,               
aarzel dan niet om ons wanneer dan ook te contacteren. 
 
U kunt al uw vragen met betrekking tot uw Persoonsgegevens en de wijze waarop wij               
die gebruiken rechtstreeks sturen naar: privacy@drivy.com. Wij zullen u zo snel           
mogelijk antwoorden. 
 
 
 
De Dienst 
 
De dienst wordt verstrekt door Drivy SAS, 35 rue Greneta, 75002, Paris / Frankrijk,              
ingeschreven in het RCS te Parijs onder het nummer 522 816 651 ("Drivy" of              
"wij/ons/onze"). 
 
Drivy stelt een online platform ter beschikking om de verbinding mogelijk te maken             
(hierna de "Dienst" of "Diensten") tussen enerzijds de natuurlijke of rechtspersonen           
die een Voertuig zonder chauffeur willen verhuren (hierna “Verhuurders”), en          
anderzijds, de personen die voor korte tijd een Voertuig willen huren om er de              
voornaamste bestuurder van te zijn (hierna “Huurders”) (Verhuurders en Huurders          
worden hierna, individueel of collectief, aangeduid als de “Gebruiker” of “ u/uw”).            
Deze diensten zijn toegankelijk op de site "Drivy" via de adressen www.drivy.com,            
www.drivy.fr, www.drivy.de, www.drivy.es, www.drivy.at of www.drivy.be (de       
“Site“) en/of onder de vorm van de mobiele applicatie ‘Drivy’ (de ”Applicatie”). 
 
Elke gebruiker kan eveneens gebruik maken van de dienst Drivy Open en zijn             
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Persoonsgegevens worden gebruikt zoals hieronder aangegeven ( “Drivy Open”). 
 
De Diensten worden in detail beschreven in de Algemene Gebruiksvoorwaarden          
Drivy. 
 
Drivy is verantwoordelijk voor de verwerking van uw Persoonsgegevens die worden           
verzameld bij het gebruik van onze Diensten en onze Site. Dit houdt in dat Drivy               
verantwoordelijk is voor de inzameling, beveiliging en gebruik ervan voor de           
doeleinden die Drivy specificeert in zijn privacybeleid in overeenstemming met de           
regels inzake gegevensbescherming. Door gebruik te maken van onze Diensten en           
(indien van toepassing) door u in te schrijven als Gebruiker, gaat u akkoord met deze               
verwerking en garandeert u de juistheid van alle gegevens die u ons verstrekt. 
 
Persoonsgegevens: waarover gaat het? 
 
Dit is de eerste vraag die u kunt stellen. 
 
Eenvoudig gezegd omvat de term “ Persoonsgegevens” alle informatie over u als            
fysieke persoon zoals uw naam, uw adres, uw telefoonnummer of uw e-mailadres. 
 
Persoonsgegevens kunnen eveneens betrekking hebben op informatie die het mogelijk          
maakt u te identificeren, rechtstreeks of onrechtstreeks, met name door te verwijzen            
naar een identificatienummer zoals een IP- adres. 
 
Welke gegevens worden door Drivy gebruikt? 
 
Drivy verzamelt en gebruikt diverse gegevenssets om u haar Diensten aan te bieden             
en uw ervaring op haar Site te verbeteren. Deze gegevens kunnen al dan niet van               
persoonlijke aard zijn. 
 
Server Log Files 
Drivy gebruikt verbindingsgegevens die automatisch worden ingezameld en        
opgeslagen door Drivy in zogenaamde “server log files” die uw browser ons            
doorstuurt. 
 
Drivy bewaart deze gegevens gedurende 13 maanden en verwijdert ze vervolgens. 
 
Applicatiegegevens 
Als u onze Applicatie gebruikt, verzamelt en stockeert Drivy daarnaast nog de            
volgende gegevens (“Applicatiegegevens”) 
 
Gebruikersnaam (User-ID), identificatie van het Android toestel of IDFA iOS,          
IP-adres, landcode, taal, toestelnaam, naam en versie van het besturingssysteem, ... 
 
Drivy gebruikt deze Applicatiegegevens enkel voor statistische doeleinden voor de          
exploitatie, veiligheid en optimalisatie van de Diensten. Drivy behoudt zich het recht            
voor om deze Applicatiegegevens op te slaan en achteraf te gebruiken indien            
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aanwijzingen van onwettig gebruik van de gehuurde voertuigen en/of van onze           
Diensten die onze aandacht trekken. 
 
Registratiegegevens 
Om u onze Diensten te kunnen aanbieden, is het voor Drivy noodzakelijk om             
informatie over u te verzamelen. 
 
Indien u zich inschrijft om toegang te verkrijgen tot de Diensten en een             
gebruikersaccount aanmaakt, levert u de volgende inlichtingen bij uw         
Persoonsgegevens (“Registratiegegevens”): 
 
Naam en voornaam, e-mailadres, wachtwoord, profielfoto (facultatief), ... 
 
Drivy zal de Registratiegegevens verzamelen, verwerken en gebruiken voor het          
leveren van de Diensten aan elke Gebruiker. 
 
Gegevens van de Verhuurder 
In het geval u uw voertuig ter verhuring wil aanbieden aan andere gebruikers,             
verstrekt u bij de Registratiegegevens (of, desgevallend, de Gegevens van de           
Huurder), eveneens de volgende gegevens (“Gegevens van de Verhuurder”): 
 
Type en merk van het voertuig, informatie over het voertuig (aantal zitplaatsen en             
aantal deuren bijvoorbeeld), land en datum van eerste inschrijving, adres en plaats            
van stalling, telefoonnummer, ... 
 
Drivy verzamelt, verwerkt en gebruikt de Gegevens van de Verhuurder om de            
Diensten te kunnen leveren aan elke Gebruiker-Verhuurder. 
 
Gegevens van de Huurder 
Indien u het voertuig van een Gebruiker wilt huren, levert u naast de             
Registratiegegevens (of, desgevallend, de Gegevens van de Verhuurder), de volgende          
informatie (“Gegevens van de Huurder”): 
 
Nummer van het rijbewijs, datum van de eerste afgifte, land van uitreiking, datum en              
plaats van geboorte, adres (straat, nummer, stad en postcode), land van verblijf,            
telefoonnummer, ... 
 
Drivy verzamelt, verwerkt en gebruikt de Gegevens van de Huurder om de Diensten             
te kunnen leveren aan elke Gebruiker-Huurder. 
 
Betalingsgegevens 
Naast uw Registratiegegevens, Gegevens van de Verhuurder en/of Gegevens van de           
Huurder, moet u bovendien de volgende Betalingsgegevens verstrekken om het          
voertuig te reserveren en om betalingen voor de Diensten te ontvangen: 
 
Naam van de rekeninghouder, IBAN, wachtwoord van de Drivyrekening, nummer van           
de bankkaart, ... 
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Via zijn betalingdienstaanbieders zoals Stripe, PayPal of GoCardLess, verzamelt,         
verwerkt en gebruikt Drivy de Betalingsgegevens om Diensten en betalingsdiensten          
aan elke Gebruiker te leveren, met dien verstande dat een deel van het bankkaartnummer              
zal worden afgeschermd bij het afbeelden of de opslag. De betalingsgegevens zullen door             
onze provider verwerkt worden in overeenstemming met de meest strikte          
veiligheidsvoorschriften gangbaar in de internethandel. Meer bepaald zal de         
verrichting beveiligd en versleuteld worden uitgevoerd volgens de stand van de           
techniek. 
 
Uw bankkaartgegevens zullen enkel door Drivy worden opgeslagen met uw          
uitdrukkelijke toestemming indien u in de toekomst reservaties voor voertuigen en           
transacties op onze Site wilt uitvoeren.  
 
Openbare Gegevens 
Om gebruik van de Diensten mogelijk te maken, maakt Drivy sommige van uw             
Persoonsgegevens zichtbaar op de Site en/of de Applicatie ("Openbare Gegevens"): 
 
Voornaam en eerste letter van de familienaam, volledige familienaam (facultatief),          
profielfoto (facultatief), aantal verhuringen en (eventuele) evaluatie(s) door andere         
Gebruikers, ... 
 
Drivy verzamelt, verwerkt en gebruikt de Openbare Gegevens om Diensten aan elke            
Gebruiker te leveren en om de Gebruikers met elkaar in contact te brengen door deze               
gegevens op de Site en/of Applicatie weer te geven. 
 
Drivy Open Gegevens 
De telematicakastjes, waarvan de Verhuurders aanvaarden dat deze in hun          
voertuig(en) worden geplaatst, verzamelen en sturen uitsluitend de noodzakelijke         
Gebruikergegevens naar Drivy door om de Drivy Open diensten te kunnen leveren. 
 
Tussen het ogenblik van activatie van het telematicakastje in het betrokken voertuig            
en zijn de-installatie, ontvangt Drivy informatie met betrekking tot de toestand van            
het voertuig (beschikbaar, geblokkeerd, in gebruik door een Huurder ) (“Toestand           
van het Voertuig”). 
 
Om het voertuig te kunnen huren, gebruikt Drivy GPS/geolocalisatie-gegevens van          
het voertuig die verzameld worden in het kader van Drivy Open           
(“Bestuurdergegevens”). Zij geeft de Huurder hier alleen in de volgende gevallen           
toegang toe: 
(i) 1 uur voor het begin van de huur teneinde de plaats van het voertuig te bepalen, (ii)                  
indien de Status van het Voertuig de melding ‘beschikbaar’ aangeeft totdat een            
nieuwe huur start en (iii) in geval van het niet terugbrengen van het voertuig. 
 
De Verhuurder van het voertuig heeft toegang tot de GPS / geolokalisatie-gegevens            
wanneer het voertuig niet door een Huurder in gebruik is. 
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Hoe lang worden uw Persoonsgegevens bewaard? 
 
Wij bewaren uw persoonsgegevens slechts voor de periode noodzakelijk voor de 
uitvoering van onze Diensten en de duur van uw lidmaatschap. Uw 
bankkaartgegevens worden echter slechts bewaard voor de tijd die noodzakelijk is 
voor het uitvoeren van uw transacties, tenzij u toestaat dat we deze langer en op een 
beveiligde manier opslaan om uw volgende transacties voor de reservatie van 
voertuigen op onze Site te vergemakkelijken. 
 
De verbindingsgegevens worden gedurende 13 maanden voor statistische doeleinden 
opgeslagen en worden vervolgens verwijderd. 
 
Wat gebeurt er met uw Persoonsgegevens na het opzeggen van uw           
lidmaatschap? 
 
Op uw verzoek (door te schrijven naar: Drivy SAS - 35, rue Greneta 75002 PARIJS               
Frankrijk), de-activeren wij uw account binnen de maand en maken wij de informatie             
met uw persoonsgegevens onbruikbaar, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. 
 
Wij slaan informatie met persoonsgegevens van afgesloten accounts op volgens de           
geldende regels inzake de bescherming van uw persoonsgegevens, enkel met het oog            
op wettelijke verplichtingen, om fraude te voorkomen, om verschuldigde sommen te           
kunnen innen, geschillen te regelen, technische problemen op te lossen, deel te nemen             
aan enquêtes, onze Algemene Voorwaarden te kunnen toepassen en om alle andere            
door de wet toegestane maatregelen te nemen. 
 
Deelt Drivy uw gegevens met derden? 

Drivy zal uw Persoonsgegevens enkel met derden delen indien de wet dit eist en/of              
indien Drivy uw uitdrukkelijke toelating heeft om dit te doen. 
 
Drivy heeft het recht om Persoonsgegevens te delen met eigen dienstverleners, met            
name om diensten en acties op aanvraag en voor rekening van Drivy te leveren, zoals               
voor de werking van de software op het platform van externe servers, om             
betalingsprocedures te installeren voor producten of voorgestelde diensten, technische         
controles uit te voeren om op de Site de goede staat van de voertuigen te valideren of                 
om bepaalde acties betreffende Klantenrelaties of Klachtenbeheer uit te besteden.  
 
Drivy heeft het recht de verbindingsgegevens van de Gebruiker die automatisch           
worden ingezameld (Server Log Files) te verwerken en te gebruiken om slecht            
functioneren en fouten in het telecommunicatiesysteem te identificeren, te         
omschrijven en te herstellen. Indien aan de voorwaarden is voldaan, mag Drivy de             
verbindingsinformatie gebruiken om illegaal gebruik van systemen en        
telecommunicatiediensten op te sporen. Overeenkomstig de geldende wettelijke        
bepalingen kan Drivy ertoe verplicht worden informatie te verstrekken aan de           
bevoegde autoriteiten en rechtbanken met het oog op gerechtelijke vervolging. In dit            
geval kan het zijn dat Drivy u niet informeert over de bekendmaking van uw              
Persoonsgegevens aan geautoriseerde derden. 
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Hoe gebruikt Drivy Cookies? 
 
Drivy gebruikt cookies en andere tracking-instrumenten met de bedoeling u een           
praktische Service met talrijke functionaliteiten te bieden. 
 
Cookies, pixels en tags (tezamen “Cookies”) besparen u het ongemak om gegevens            
telkens opnieuw te moeten invoeren, vergemakkelijken de overdracht van specifieke          
inhoud en het surfen op onze internetpagina’s, helpen ons om populaire onderdelen            
van onze Diensten te identificeren en om voorkeuren, zoals taalinstellingen, te           
registreren. Zij stellen ons onder andere in staat om de inhoud van onze Diensten aan               
uw behoeften aan te passen. Cookies zijn tekstbestanden die informatie van een            
bezoeker opslaan om die die bij elk volgend bezoek aan onze Diensten te kunnen              
hergebruiken. De Cookies worden op de harde schijf van uw computer en/of mobiel             
toestel opgeslagen. 
Wanneer Drivy Cookies gebruikt, worden geen persoonsgegevens die u kunnen          
identificeren opgeslagen. 
  
Hoe kunt u Cookie-instellingen beheren? 
 
Wanneer u voor de eerste keer onze Site bezoekt, verschijnt er een informatiebalk om              
u te vragen of u het gebruik van cookies aanvaardt, welke na uw acceptatie              
geactiveerd zullen worden. Deze berichtenbalk informeert u dat het voortzetten van           
uw bezoek op onze Site, uw akkoord inhoudt met het gebruik van Cookies op uw               
toestel, waarvoor uw goedkeuring vereist is. 
 
U kunt eveneens verder surfen en de Cookies weigeren. Daarvoor bestaan er            
verschillende mogelijkheden, zoals hieronder beschreven. U kunt uw keuze en          
instellingen te allen tijde wijzigen. 
 

● Voor tracking cookies met publicitaire doelstellingen, kunt u eveneens gebruik          
maken van een algemeen platform waar u cookies die worden geplaatst door            
publicitaire of sociale netwerken kunt deactiveren via het internetadres:         
http://youronlinechoices.eu/. 
 

● U kunt eveneens HTTP Cookies van derden controleren en verwijderen via de            
instellingen van uw browser. Internetbrowsers kunnen diverse manieren        
toepassen om cookies te beheren. Onderstaande instructies betreffende de         
configuratie van de parameters van uw browser komen rechtstreeks van de           
ontwikkelaars van deze browsers. 

 
Microsoft Internet Explorer (IE) 

Google Chrome 

Safari 
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Firefox 

 
 

Wij wijzen u erop dat het beperken van sommige cookies het functioneren van de Site               
en de kwaliteit van de Diensten kan beïnvloeden. 

Welk type Cookies wordt door Drivy gebruikt? 

Drivy gebruikt diverse categorieën Cookies die u vrij kunt beheren. 

Primaire Tracking Cookies inzake gebruik 

Teneinde onze Diensten continu te verbeteren, verzamelt Drivy gegevens over het           
gebruik van deze Diensten. Zo onderzoekt Drivy de door de Gebruikers opgeroepen            
inhoud of de functies van de Diensten die zij gebruiken. Deze gegevens worden             
Gebruiker per Gebruiker verzameld, wat wil zeggen dat een "Gebruiker ID" wordt            
verzonden, zodat het mogelijk wordt gebruikersgegevens te koppelen aan de Diensten           
die op dat moment op uw toestel worden geïnstalleerd. Drivy haalt het “Gebruiker             
ID” op, om in staat te zijn om het verzamelde surfgedrag van de Gebruiker steeds aan                
dezelfde gebruiker te kunnen koppelen. Drivy evalueert de gegevens op een           
niet-identificerende wijze. Drivy kan Gebruikersgegevens koppelen aan de        
persoonlijke gebruikersaccounts om de mogelijkheid te hebben desgevallend        
gepersonaliseerde aanbiedingen te zenden. 

Overdracht van uw gegevens buiten de Diensten gebeurt via een versleutelde           
verbinding. 
 
Wanneer u verbinding maakt met de Diensten via uw persoonlijke gebruikersaccount,           
verzamelt Drivy de Gebruikersgegevens die er aan gekoppeld zijn. U kunt uw            
goedkeuring betreffende de installatie en het lezen van primaire cookies op elk            
moment herroepen, maar niet met terugwerkende kracht. Om dit te doen moet u een              
bericht sturen naar privacy@drivy.com. U kunt uiteraard op elk moment deze functie            
heractiveren. 
 
Analytische Cookies voor statistieken 

Drivy gebruikt "Google Analytics", een dienst voor marketinganalyse van Google          
Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").          
Google Analytics gebruikt codes die samengesteld zijn uit tekst en cijfers die            
opgeslagen worden op uw toestel en die het mogelijk maken om het gebruik van de               
Diensten te analyseren. De door de Cookies gegenereerde informatie met betrekking           
tot uw gebruik van Diensten (inclusief uw IP-adres) worden doorgezonden naar een            
Google Server en aldaar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik            
van de Site te evalueren, om activiteitsrapporten op te stellen voor de operatoren van              
de site en om andere diensten gekoppeld aan het gebruik van de site en van Internet te                 
leveren. Google kan deze informatie aan derden leveren indien de wet dit eist of              
indien een derde deze gegevens verwerkt voor rekening van Google. In geen enkel             
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geval koppelt Google uw IP-adres aan andere gegevens van Google. 
 
U kunt deze Cookies verwijderen of deactiveren door de instellingen van uw toestel te              
wijzigen; in dat geval zult u misschien niet meer de mogelijkheid hebben om alle              
functies van onze Site en/of onze Applicatie ten volle te gebruiken. Door onze             
Diensten te gebruiken, aanvaardt u de verwerking van uw persoonsgegevens door           
Google voor zover en met het doel zoals hierboven aangegeven. U kunt verzet             
aantekenen tegen de overdracht van uw gegevens door gebruik te maken van een             
browser add-on voor het deactiveren van deze dienst op         
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. 

Gelieve er nota van te nemen dat onze Diensten Google Analytics gebruiken met de              
extensie '_anonymizelp ()' en dat daardoor de IP-adressen slechts onder afgekorte           
vorm worden gebruikt om rechtstreekse persoonlijke verwijzingen te vermijden. 

Re-targeting publicitaire Cookies. 

● Google AdWords Conversion, Google Dynamic Remarketing en 
Google Double Click 

 
Drivy gebruikt "Google AdWords Conversion", "Google Dynamic Remarketing"        
en "Google Double Click", diensten voor pixelreclame en -prospectie en re-targeting           
uitgebaat door Google. Het zijn hulpprogramma’s die weergeven of de gebruikers           
specifieke handelingen op het platform hebben uitgevoerd na te hebben geklikt op een             
Adwords advertentie. 
 
Zij gebruikt Cookies om acties aan een gebruiker te kunnen koppelen. 
 
U kunt deze Cookies verwijderen of deactiveren door de instellingen van uw toestel te              
wijzigen; in dat geval zult u misschien niet meer de mogelijkheid hebben om alle              
functies van onze Site en/of onze Applicatie ten volle te gebruiken. Door onze             
Diensten te gebruiken, aanvaardt u de verwerking van uw persoonsgegevens door           
Google voor zover en voor de doeleinden zoals hierboven aangegeven. U kunt verzet             
aantekenen tegen de overdracht van uw gegevens door gebruik te maken van een             
browser add-on voor het deactiveren van deze dienst op link. 
 
 

● Facebook Pixel, Facebook Custom Audience 
 
Drivy gebruikt « Facebook Custom Audience » (Aangepaste doelgroepen       
Facebook), een dienst voor pixelreclame en -prospectie en re-targeting uitgebaat door           
Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten            
(“Facebook”). Facebook Custom Audience is een hulpprogramma dat weergeeft of          
de gebruikers specifieke handelingen op het platform hebben uitgevoerd na te hebben            
geklikt op een Facebook advertentie. Zij gebruikt Cookies om acties aan een            
gebruiker te kunnen koppelen. 
 
U kunt deze Cookies verwijderen of deactiveren door de instellingen van uw toestel te              

8 
Privacybeleid 
 

mailto:privacy@drivy.com
mailto:privacy@drivy.com
https://www.google.com/settings/u/0/ads/anonymous?sig=ACi0TCjhaqCO7uRJ000ZzA3jSZmd5npFEpxGESFlvD9d_1aqzmREKr0SOjoN3SywcFuiESAdXZni1fm1e2eFCQmo48_olA9ojsZVRenfUyQxOu86R6Exbyg&hl=nl
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl


wijzigen; in dat geval zult u misschien niet meer de mogelijkheid hebben om alle              
functies van onze Site en/of onze Applicatie ten volle te gebruiken. Door onze             
Diensten te gebruiken, aanvaardt u de verwerking van uw persoonsgegevens door           
Facebook voor zover en met het doel zoals hierboven aangegeven. U kunt verzet             
aantekenen tegen de overdracht van uw gegevens door gebruik te maken van een             
browser add-on voor het deactiveren van deze dienst hier. 
 
Voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van het verzamelen van             
gegevens, alsook inzake de verwerking en het verdere gebruik van de gegevens door             
Facebook, en betreffende uw rechten daaromtrent en de instellingen die u kunt            
wijzigen om uw privéleven te beschermen: Http://www.facebook.com/policy.php. 
 
 

● Twitter Advertising  
 

Drivy gebruikt “Twitter Advertising” (Twitter Publiciteit), een dienst voor         
pixelreclame en -prospectie en re-targeting uitgebaat door Twitter Inc., 95 Folsom St.,            
Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (“Twitter”). Twitter Advertising is een            
hulpprogramma dat weergeeft of de gebruikers specifieke handelingen op het          
platform hebben uitgevoerd na te hebben geklikt op een Twitter advertentie. Het            
gebruikt Cookies om acties aan een gebruiker te kunnen koppelen. 
 
U kunt deze Cookies verwijderen of deactiveren door de instellingen van uw toestel te              
wijzigen; in dat geval zult u misschien niet meer de mogelijkheid hebben om alle              
functies van onze Site en/of onze Applicatie ten volle te gebruiken. Door onze             
Diensten te gebruiken, aanvaardt u de verwerking van uw persoonsgegevens door           
Twitter voor zover en voor de doeleinden zoals hierboven aangegeven. U kunt verzet             
aantekenen tegen de overdracht van uw gegevens door gebruik te maken van een             
browser add-on voor het deactiveren van deze dienst hier. 
 
 

● Vero 
 
Onze diensten maken gebruik van de diensten van e-mailtransacties geleverd door           
Invc.me Inc., 548 Market Street, San Francisco, CA 91104, USA ("Vero"). Vero stelt             
ons verschillende hulpprogramma’s en middelen ter beschikking om        
Gebruikersgegevens en gebruiksgegevens te verzamelen en die ons, als Site en als            
eigenaar van de Applicatie, de mogelijkheid geven doeltreffend elektronische         
berichten te sturen naar de gebruikers in hun hoedanigheid van consumenten, en dit in              
functie van hun gedrag. Vero ontvangt gebruikersinformatie, zoals naam, e-mailadres          
en informatie over acties op het platform, en verwerkt, registreert en gebruikt deze             
gegevens met het doel specifieke e-mails te sturen in functie van op het platform              
uitgevoerde acties. 
 
U kunt deze Cookies verwijderen of deactiveren door de instellingen van uw toestel te              
wijzigen; in dat geval zult u misschien niet meer de mogelijkheid hebben om alle              
functies van onze Site en/of onze Applicatie ten volle te gebruiken. Door onze             
Diensten te gebruiken, aanvaardt u de verwerking van uw persoonsgegevens door           
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Vero voor zover en met het doel zoals hierboven aangegeven. U kunt verzet             
aantekenen tegen de overdracht van uw gegevens door gebruik te maken van een             
browser add-on voor het deactiveren van deze dienst op https://allaboutdnt.com/. 
 
 
Voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van het verzamelen van             
gegevens, alsook inzake de verwerking en het verdere gebruik van de gegevens door             
Vero, en betreffende uw rechten en de instellingen die u kunt wijzigen om uw              
privéleven te beschermen, gelieve de informatie van Vero over gegevensbescherming          
te raadplegen: https://www.getvero.com/privacy/. 
 
Hoe interageren wij met Facebook? 
 

● Plugins 
 

Onze Diensten maken gebruik van sociale plugins (“Plugins”) van Facebook. U kunt            
de lijst met sociale plugins van Facebook raadplegen en bekijken waarover het gaat             
op: http://www.developers.facebook.com/plugins.  

 
Indien u een pagina van onze Site met dergelijk type Plugin aanklikt, maakt uw              
browser een directe verbinding met de Facebook-servers. Facebook transfereert de          
inhoud van de Plugin rechtstreeks naar uw browser, die deze in de Site integreert. Wij               
kunnen de reikwijdte van de gegevens die Facebook door middel van deze plugin             
verzamelt niet controleren, wat betekent dat de informatie die wij verstrekken           
gebaseerd is op de kennis die wij momenteel bezitten. 
 
De integratie van de Plugin informeert Facebook dat u toegang hebt tot een bepaalde              
pagina van onze Site. Indien u verbonden bent met Facebook, kan Facebook het             
bezoek koppelen aan uw Facebook-account. Indien u interageert met de Plugins op de             
Site en/of op de Applicatie, bijvoorbeeld door te klikken op de knop "Vind ik leuk" of                
door een commentaar in te voeren, wordt de betreffende informatie rechtstreeks van            
uw browser naar Facebook doorgestuurd waar deze wordt opgeslagen. Indien u geen            
lid bent van Facebook, kan Facebook toch uw IP-adres identificeren en registreren. 
 
Voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van het verzamelen van             
gegevens, en de verwerking en het verdere gebruik van de gegevens door Facebook,             
en betreffende uw rechten daaromtrent en de instellingen die u kunt wijzigen om uw              
privéleven te beschermen: http://www.facebook.com/policy.php. 
 
Indien u op Facebook bent ingeschreven en Facebook wilt verhinderen om op onze             
Site gegevens over u te verzamelen en deze te koppelen aan uw            
lidmaatschapsgegevens die bij Facebook zijn opgeslagen, kunt u zich van Facebook           
loskoppelen alvorens onze Site te bezoeken.  
 

● Verbinding maken door gebruik te maken van uw Facebook-account 
 
Om een verbinding te maken met de hierboven vermelde Diensten is het als             
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alternatief mogelijk om zich bij Drivy aan te melden door gebruik te maken van uw               
Facebook-account. 
 
Wij gebruiken hiervoor de functie "Facebook Connect" zoals die bestaat bij           
Facebook. Indien u op de betreffende knop klikt, wordt u naar Facebook afgeleid,             
waar u zich dient aan te melden met uw gebruikersnaam en uw            
Facebook-wachtwoord. Indien u reeds met Facebook bent verbonden is deze stap niet            
noodzakelijk. Wij slaan op dat moment geen Facebook-gegevens op en nemen er ook             
geen kennis van. Hierna zal Facebook u informeren over de doorgezonden gegevens            
(openbaar profiel, vriendenlijst, e-mailadres en huidige verblijfplaats) die u aanvaardt          
door op de overeenkomstige "OK" knop te klikken. Wij creëren een           
gebruikersaccount door middel van de doorgezonden gegevens, waarbij de         
vriendenlijst door ons niet zal worden opgeslagen. Er zal geen enkele verbinding of             
overdracht van gegevens meer bestaan tussen uw Facebook-account en uw          
gebruikersaccount. 
 
Voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van het verzamelen van             
gegevens, en de verwerking en het verdere gebruik van de gegevens door Facebook,             
en betreffende uw rechten daaromtrent en de instellingen die u kunt aanpassen om uw              
privéleven te beschermen: http://www.facebook.com/policy.php. 
 
Welke veiligheidsmaatregelen passen wij toe voor de gegevens? 
 
Wij nemen efficiënte technische en organisatorische maatregelen om de Diensten en           
systemen te beschermen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijzigingen of         
verspreiding van uw gegevens door niet-geautoriseerde personen en wij doen dit           
volgens de huidige technische mogelijkheden. De overdracht van gegevens tussen de           
Diensten en de Server is versleuteld [SSL]. 
 
Toegang tot uw Drivy-account is slechts mogelijk na invoering van uw persoonlijk            
wachtwoord, rechtstreeks of via de middelen tot automatische verbinding of via           
Facebook Connect. U moet uw toegangsinformatie altijd vertrouwelijk houden en uw           
browserscherm sluiten wanneer u uw verbinding met ons hebt beëindigd, vooral als u             
uw computer en/of toestel met andere personen deelt. 
 
Drivy stockeert uw gegevens op servers in Noord-Amerika die beheerd worden door            
Amazon Web Services, Inc. ("Amazon"), dat deel uitmaakt van het EU-VS Privacy            
Schild betreffende het inzamelen, gebruik en opslag van persoonsgegevens afkomstig          
van landen van de Europese Unie en dat eveneens de contractuele standaardclausules            
die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie voor de overdracht van           
persoonsgegevens buiten de EU heeft ondertekend. 
 
Overeenkomstig de Europese regelgeving is de toepasselijke wet inzake de          
bescherming van persoonsgegevens de wet van het EU-land waar de          
verantwoordelijke voor de verwerking is gevestigd. Rekening houdend met het feit           
dat Drivy in Frankrijk is gevestigd, geldt de wet "Informatique et Libertés" voor de              
persoonsgegevens die wij verzamelen. 
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Indien u vragen hebt over de veiligheid van onze Diensten, aarzel dan niet om ons               
wanneer dan ook te contacteren op privacy@drivy.com. 
 
Hoe gebruiken en controleren wij uw berichten? 
 
Drivy kan de via de Site of de Applicatie tussen zijn leden uitgewisselde berichten              
lezen, met het doel fraude te voorkomen, de Diensten te verbeteren, assistentie te             
kunnen verlenen aan gebruikers of om de naleving van onze Algemene Voorwaarden            
door de gebruikers te kunnen controleren. Om bijvoorbeeld te vermijden dat een lid             
ons online-reserveringssysteem omzeilt, controleert en analyseert Drivy automatisch        
de op ons platform uitgewisselde berichten, om zeker te zijn dat zij geen enkele              
referentie of woorden bevatten die geassocieerd kunnen worden met een andere           
manier van reserveren. 
 
In de mate van het mogelijke gebruiken wij automatische systemen om het modereren             
van berichten die verzonden zijn tussen de leden via de Site of de Applicatie te               
beheren. 
 
Wij lezen nooit de berichten tussen de leden van onze gemeenschap met promotionele             
of publicitaire bedoelingen. 
 
Hoe kunt u uw recht Informatica en Vrijheden uitoefenen? 
 
U kunt uw goedkeuring betreffende het inzamelen, opslaan, verwerken en delen van            
uw persoonsgegevens op elk moment herroepen. Gelieve op te merken dat elke            
herroeping van de toestemming slechts van kracht is voor het toekomstige inzamelen,            
opslaan, verwerken en delen van uw persoonsgegevens. 
 
De Franse wet inzake de bescherming van gegevens verzekert u de toegang tot uw              
gegevens, op correctie en op verwijdering van deze persoonsgegevens. Op aanvraag           
levert Drivy u zonder kosten de informatie met betrekking tot uw opgeslagen            
gegevens. Deze informatie kan u via elektronische weg worden toegezonden indien u            
dit wenst. In door de wet voorziene gevallen zijn wij verplicht om, op aanvraag, de               
over u opgeslagen gegevens te corrigeren, te blokkeren of te verwijderen. 
 
Gelieve uw verzoeken rechtstreeks te sturen naar: privacy@drivy.com. 
 
Met het oog op uw eigen veiligheid zult u begrijpen dat wij bij een verzoek om                
inlichtingen of wijzigingen verplicht zijn uw identiteit te verifiëren. 
 
Kunnen wij het Privacybeleid wijzigen? 

Drivy behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen,              
rekening houdend met de geldende reglementering inzake de bescherming van          
gegevens. In geval van wijziging zult u op de hoogte worden gebracht tijdens de              
verbinding met onze Diensten via de Site en/of Applicatie en u hebt het recht u               
hiertegen te verzetten volgens de regels voorzien in de Algemene          
Gebruiksvoorwaarden. 
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Wie is uw contactpersoon inzake privacy? 
 
Indien u nog andere vragen hebt inzake het inzamelen, gebruik, verwerken en            
behandelen van uw persoonsgegevens, gelieve rechtstreeks contact op te nemen op           
het volgende adres: 
 
35, rue Greneta 75002 PARIJS, Frankrijk 
 
Of gebruik privacy@drivy.com 
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