
Privacy statement
1. Beheer
De merken Flitsers.mobi en Flitsers.net (hierna te noemen Flitsers.mobi) en haar websites en apps zijn 
eigendom van MobilePioneers, onderdeel van V2 Digital Media B.V. De contactgegevens zijn te vinden op 
www.mobilepioneers.com. Flitsers.mobi en MobilePioneers zijn handelsnamen van V2 Digital Media B.V.

2. Gegevens van bezoekers
2a. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan onze websites en applicaties worden 
permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of 
organisatie.
2b. Flitsers.mobi zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.
2c. Flitsers.mobi kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende 
doeleinden gebruiken:
 2c.1. Statistieken uitlezen om de websites en de apps te verbeteren.
 2c.2. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een nieuw product, tip, handigheid etcetera, 
waarvan Flitsers.mobi denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website of app voor de 
bezoeker.
2d. In de mobiele apps van Flitsers.mobi worden de device id’s in sommige views uitgelezen. Dit is alleen 
voor:
 2d.1. Statistieken, zodat wij onze apps kunnen verbeteren
 2d.2. Persoonlijke voorkeuren zoals Alerts of instellingen
 2d.3. Herkenning van aankopen die in de app hebben plaatsgevonden, zoals “No Banners”.
 2d.4. Voor technische ondersteunings-doeleinden wordt bij een meldingen vanuit de applicatie het toetsel id 
meegezonden in de communicatie van de gebruiker naar de redactie of technische afdeling van 
Flitsers.mobi. Deze udid zal door Flitsers.mobi alleen gebruikt worden om de gebruiker sneller van dienst te 
zijn en de betrouwbaarheid van meldingen te garanderen.

BELANGRIJK!
Wij koppelen nooit de device id’s aan individuen, deze id’s zullen dus nooit te herleiden zijn naar een 
persoon of organisatie. Tevens zullen wij deze gegevens nooit doorspelen aan derden. 

3. Cookies
3a. Flitsers.mobi maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de websites te 
optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van 
de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van 
de bezoeker. Daardoor kan Flitsers.mobi de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
3b. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo 
instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval 
kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan 
verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
3c. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
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4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Flitsers.mobi. De contactgegevens 
staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

5. Disclaimer
Flitsers.mobi is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op 
de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de websites of apps is daarvoor afdoende. Bij 
rigoureuze wijzigingen in deze Privacy Policy zullen de wijzigingen prominent aangekondigd worden op de 
websites en apps.

6. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de bezoeker aan Flitsers.mobi zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden 
doorgegeven of doorverkocht worden. 

7. Beveiliging
De gegevens die de gebruiker aan Flitsers.mobi verstrekt door de websites of apps te gebruiken, of door te 
emailen naar de redactie, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen en nimmer doorgespeeld aan 
derden.

8. Google Analytics
De Flitsers.mobi websites maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt 
aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (zie punt 3 van 
deze Privacy statement) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het 
cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt 
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze 
informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor 
website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en 
internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor 
zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met 
andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser 
de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle 
mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van onze websites en apps geeft u toestemming voor het verwerken van de 
informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Deze voorwaarden zijn ook te downloaden op http://flitsers.mobi/privacy 
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