LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE
GEBRUIKT. HIERIN WORDEN DE VOORWAARDEN BESCHREVEN VOOR HET GEBRUIK VAN
DEZE WEBSITE.
Algemeen
Deze website (exclusief sites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door ons, Labels Republic, een
bedrijf dat is gevestigd in Nederland. Deze website is alleen bestemd voor personen die zich in Nederland
bevinden. Door uzelf toegang te verschaffen tot de website gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.
Als u niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij u deze website verder niet
te bezoeken of te gebruiken.
Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten, op alle
teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van Labels
Republic, aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.
U mag een gedeelte van de website printen of downloaden naar een harde schijf en verspreiden onder
andere personen onder de voorwaarde dat u dit alleen doet voor informatieve doeleinden. Daarnaast dient u
de volgende zogenaamde “copyright-vermelding” in alle kopieën op te nemen: Copyright © Labels
Republic alle rechten voorbehouden.
Het is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming dus, onder meer, verboden om:
1) een (kopie) van (een gedeelte van) de website en/of de daarop geplaatste merken, te gebruiken voor
commerciële doeleinden; en
2) (een gedeelte van) de website te wijzigen of op te nemen in enig ander werk (zoals bijvoorbeeld een
papieren document, weblog of website van iemand anders).
Inhoud
Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De website wordt
grotendeels alleen voor informatieve doeleinden aangeboden. Labels Republic garandeert niet dat de
inhoud van de website juist, actueel en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken en/of vrij zal
zijn van fouten.
Voor zover wettelijk toegestaan sluit Labels Republic, waaronder mede verstaan, de aan ons gelieerde
bedrijven, functionarissen en werknemers hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook,
direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit uw gebruik van de website of een
andere aan de website gekoppelde site. Meer in het bijzonder zal Labels Republic in geen geval
aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:
– handelingen door u verricht, die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie;
– de onmogelijkheid de website te gebruiken; en
– het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is.
Aan de site gekoppelde sites (gelinkte sites)
De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar
andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch
dat Labels Republic verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet
verantwoordelijk voor deze andere sites inclusief de daarin opgenomen informatie.
Door jou verstrekte informatie en materiaal
Indien u informatie of ander materiaal aan ons verstrekt, gaat u ermee akkoord dat wij hiervan gebruik
kunnen maken. U garandeert dat de informatie of het materiaal geen inbreuk maakt op de (intellectuele
eigendoms) rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Labels Republic verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je
deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger
zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of
een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van
hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@labelsrepublic.nl, dan
verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Labels Republic verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•
•
•
•
•
•
•

Afhandeling betaling
Verzenden nieuwsbrief en/of reclame
Telefonisch of e-mail contact
Informeren over wijzigingen van diensten en producten
De mogelijkheid bieden een account aan te maken
Afleveren van goederen en diensten
Door middel van analyse van bezoekersgedrag op jouw website (profilering) verbeter je de website en
bied je gepersonaliseerde producten en diensten aan
Geautomatiseerde besluitvorming
Labels Republic neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen
door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van
Labels Republic) tussen zit. Labels Republic gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Inboxify: mailingprogramma
Perfectview: CRM programma
Unit4Agresso: Boekhoudprogramma
Delen van persoonsgegevens met derden
Labels Republic deelt alleen persoonsgegevens met derden (Your Business Online) indien dit noodzakelijk
is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Het
verkopen van gegevens aan derden gebeurt niet. Bewerkers die je gegevens verwerken doen dit volledig
onder onze verantwoordelijkheid en verwerken de gegevens enkel voor het doel waarvoor de gegevens
oorspronkelijk zijn verzameld. Labels Republic deelt gegevens vanwege een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Labels Republic gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand
dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of
smartphone. Labels Republic gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor
dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze
cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en
advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd
over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor
cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook
alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een
toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het
recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen

de verwerking van jouw persoonsgegevens door Labels Republic en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens
die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie,
te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw
persoonsgegevens sturen naar info@labelsrepublic.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage
door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak
in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren
zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Labels Republic wil je er tevens op wijzen dat
je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Labels Republic neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@labelsrepublic.nl
–

Voor- en achternaam

–

Adresgegevens

–

Telefoonnummer

–

E-mailadres

–

IP-adres

–

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan
te maken, in correspondentie en telefonisch

–

Locatiegegevens

–

Gegevens over jouw activiteiten op onze website

–

Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf
onderdeel is van een advertentienetwerk)

–

Het afhandelen van jouw betaling

–

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

–

Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

–

Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

–

Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

–

Om goederen en diensten bij je af te leveren

–

Labels Republic analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het
aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
Labels Republic bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

–

Labels Republic verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van
jouw gegevens. Labels Republic blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de
sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: Cookie: Google Analytics
Contact
Indien u een vraag of klacht heeft over deze website, neem dan contact op met:
Labels Republic
Customer Service
Fortuna 1
1906 BR Limmen
T:0031 6 50450875
Diversen
Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en
correcties in deze website en/of deze gebruiksvoorwaarden aan te brengen.
Op deze gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de website is Nederlands recht van toepassing. Alle
eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden
voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

