Aanvullende voorwaarden bij het gebruik van Grubbenvorst-Online

Inleiding
In de aanvullende voorwaarden staat vermeld welke regels er gelden bij het gebruik van het
digitale platform Grubbenvorst-Online en hebben betrekking op:
1. Gedragsregels
2. Rechten en plichten specifieke doelgroepen
3. Aansprakelijkheid Grubbenvorst-Online
De redactieraad van Grubbenvorst-Online ziet toe op het naleven van de hieronder
vastgelegde aanvullende voorwaarden. Zij is bevoegd om gebruikers in voorkomende
gevallen aan te spreken en zal indien nodig het bestuur adviseren om de gebruiker uit te
sluiten van verder gebruik van het platform.

Gedragsregels
1. Een ieder die van het digitale platform gebruik maakt wordt geacht zich te gedragen
volgens de regels en fatsoensnormen, die in het maatschappelijk verkeer als
betamelijk worden aangemerkt;
2. Iedere gebruiker houdt er rekening mee, dat het platform open staat voor alle
leeftijdsgroepen; ook jeugdigen;
3. Schelden, vloeken en het zich kwetsend naar anderen uiten is niet toegestaan;
4. Discriminatie en andere fatsoensoverschrijdende gedragingen in welke vorm dan ook
worden niet getolereerd;
5. Forum discussies beperken zich tot de inhoud daarvan, zonder verwijzing naar of
vermelding van namen en adressen van andere gebruikers van het platform;

Rechten en plichten specifieke gebruikersgroepen
1. Ondernemers
a. Ondernemers kunnen gebruik maken van het digitale platform GrubbenvorstOnline. Zij dienen hiervoor een licentie aan te schaffen.
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Ondernemers, die een licentie hebben bij Grubbenvorst-Online zijn direct
zichtbaar op het platform in de cube ‘Ondernemersplein’ en krijgen de
beschikking over een eigen cube voor het ontplooien van commerciële
activiteiten op het platform .
b. Uit de publicatie op het platform moet duidelijk blijken welke dienst of product
wordt aangeboden en niet slechts via een link naar een website;
c. Publicaties, diensten of producten mogen niet kwetsend / aanstootgevend zijn
voor gebruikers van het platform;

2. Verenigingen/stichtingen en organisaties
a. Stichtingen en verenigingen kunnen zonder vergoeding van het platform
gebruik maken, mits:
i. zij geen commercieel doel nastreven
ii. geen winstoogmerk hebben
b. Op Grubbenvorst-Online geregistreerde verenigingen en stichtingen krijgen
de beschikking over een eigen cube en zijn daarnaast zichtbaar op het
platform in de cube ‘Verenigingen’
c. Professionele organisaties, w.o. zorginstellingen en –aanbieders worden
geacht te behoren tot de groep ‘Ondernemers’. Zij krijgen de beschikking over
een eigen cube en zijn daarnaast zichtbaar op het platform in de cube
‘Zorgplein’.

3. Personen
a. Personen, die privé zijn aangesloten bij Grubbenvorst-Online, maken hier
gratis gebruik van;
b. Privépersonen, die activiteiten op het platform ontplooien waarvoor deze of
diens onderneming is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel, dienen zich (tevens) als ondernemer te registreren;
c. Door privépersonen geplaatste berichten mogen in woord en beeld geen
verwijzing naar een eigen dan wel door hen beheerde website of facebook
pagina bevatten;
d. Registratie bij Grubbenvorst-Online staat open voor alle leeftijden;
minderjarigen worden geacht met medeweten van hun gezagsdrager(s)
gebruik te maken van het platform.
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Aansprakelijkheid Grubbenvorst-Online
Stichting Grubbenvorst-Online aanvaardt geen verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid
voor:
1.
2.
3.
4.
5.

geleverde goederen en diensten
onderling gemaakte afspraken
gevoerde discussies en gedane uitingen
geplaatste teksten en afbeeldingen, waar rechten aan verbonden zijn
systeemuitval

Privacyverklaring
Grubbenvorst-Online maakt gebruik van het digitale platform van Cubigo International NV
Voor de door deze dienstverlener opgestelde privacyverklaring verwijzen wij naar de cube
‘Vagen’ en aldaar naar ‘Veel gestelde vragen / Algemeen gebruik van Cubigo /
Privacyverklaring Cubigo’ (link: https://app.cubigo.com/questions/article/115000641385 )

Voor de privacyverklaring van Stichting Grubbenvorst-Online wordt verwezen naar de bij
deze Aanvullende Voorwaarden gevoegde bijlage ‘Privacyverklaring’

Slotbepaling
In situaties, waarin deze aanvullende voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur van de
Stichting

Stichting Grubbenvorst-Online
w.g.
Voorzitter:
Kees Cligge

Vastgesteld: 14 oktober 2015
Gewijzigd: 25 mei 2018
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Privacyverklaring
Grubbenvorst-Online
Van elke gebruiker worden de volgende gegevens vastgelegd:
Door u bij de registratie ingevuld:
• Voornaam en/of voorletter(s)
• Achternaam
• Postcode
• E-mail adres
• Telefoonnummer (indien bekend)
• Leeftijdscategorie (indien bekend)
Door ons toegekende gegevens:
• Volgnummer

Gebruik persoonsgegevens
Grubbenvorst-Online gebruikt deze gegevens:
• Voor statistische doeleinden
• Het informeren van gebruikers over toepassingsmogelijkheden en/of wijzigingen
• Het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden voor specifieke leeftijdsgroepen
• Verlotingen bij speciale (wervings)acties
• Verlotingen bij PR-activiteiten
Grubbenvorst-Online verkoopt of verstuurt de door haar geregistreerde persoonsgegevens
nooit aan derden.

Informatie, inzage en bezwaar
Publicatie
Deze privacyverklaring Is digitaal gepubliceerd in de cube ‘Grubbenvorst-Online’ en aldaar in
de categorieën ‘Aanvullende voorwaarden’ en ‘Privacyverklaring’. Alle gebruikers zijn hier
digitaal van op de hoogte gesteld.

Informatie en inzage
Gebruikers kunnen contact opnemen met Grubbenvorst-Online via
secretariaat@grubbenvorst-online.nl voor:
• meer informatie over de wijze waarop Grubbenvorst-Online persoonsgegevens
verwerkt;
• vragen naar aanleiding van deze Privacyverklaring;
• inzage in de persoongsgegevens die Grubbenvorst-Online met betrekking tot de
gebruiker verwerkt;
• bezwaar tegen het gebruik van de gegevens door Grubbenvorst-Online

Bezwaar
Indien gebruikers niet (langer) akkoord gaan met de verwerking van persoonsgegevens zoals
beschreven in deze privacyverklaring, kunnen zij hun account verwijderen (cube ‘Mijn
profiel/settings/profiel verwijderen’)
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Beveiliging persoonsgegevens
Wij nemen steeds de gepaste technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om
uw persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of ongewenste vernietiging, toevallig
verlies, ongewenste aanpassingen, ongewenste toegang en enige andere niet-toegestane
verwerking.
We slaan uw persoonsgegevens op bij beveiligde servers, die alleen toegankelijk zijn voor een
beperkt aantal personen die speciale toegangsrechten tot deze systemen hebben. Deze
personen zijn bovendien gebonden aan geheimhouding en moeten de persoonsgegevens
steeds gebruiken en behandelen in overeenstemming met de in deze privacyverklaring
omschreven doelen..
Algemeen gebruik Cubigo-platform
Grubbenvorst-Online maakt gebruik van het digitale platform van:
Cubigo International NV
Corda Campus Building 1
Kempische steenweg 311 bus 1.02
3500 Hasselt
België
BTW-nummer: BE 0838.815.319
Telefoonnummer: +32 78 48 36 10
E-mailadres: info@cubigo.com
Voor de door deze dienstverlener opgestelde privacyverklaring verwijzen wij naar de cube
‘Vagen’ en aldaar naar ‘Veel gestelde vragen / Algemeen gebruik van Cubigo /
Privacyverklaring Cubigo’ (link: https://app.cubigo.com/questions/article/115000641385 )

Vastgesteld: 23 mei 2018
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