
Privacy	
	
Laatste wijzigingen in privacybeleid: 26 mei, 2019	
Uw persoonlijke informatie en hoe we het verzamelen is iets wat we zeer serieus nemen hier bij 
Hoppsharing BV. Het onderstaande beleid is van toepassing op gegevens en informatie die 
worden verzameld wanneer u het netwerk van Hoppsharing BV van websites gebruikt, inclusief 
www.hoppsharing.be (inclusief alle versies die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een 
draadloos of Tablet-apparaat); alle e-mail nieuwsbrieven gepubliceerd of gedistribueerd door 
Hoppsharing BV; alle apps gepubliceerd door Hoppsharing BV, inclusief de "Hopp" app; Activeer 
een Hopp voertuig ("voertuig") of gebruik andere diensten die beschikbaar worden gesteld door 
Hoppsharing BV ("service") en alle andere interactieve functies en communicatie die door 
Hoppsharing BV ("app") worden aangeboden, echter toegankelijk en/of gebruikt, die door ons 
worden beheerd, gemaakt beschikbaar door ons, of geproduceerd en onderhouden door ons en 
onze gerelateerde bedrijven (gezamenlijk "hopp" of "wij", "ons" of "onze"). We hebben dit 
privacybeleid ("privacybeleid") vastgesteld om u te laten weten welke soorten persoonlijke 
informatie we verzamelen tijdens uw gebruik van deze app, waarom we uw informatie 
verzamelen, waar we uw persoonlijke informatie voor gebruiken, wanneer we uw persoonlijke 
gegevens kunnen onthullen informatie en hoe u uw persoonlijke gegevens beheren.	
Houd er rekening mee dat de in dit privacybeleid beschreven praktijken van toepassing zijn op 
informatie die online wordt verzameld via onze app, via onze websites en anderszins door ons 
Klantenservice personeel. Het is niet van toepassing op informatie die u indienen bij organisaties 
waarnaar we kunnen linken of die kunnen linken naar ons of informatie die we over u kunnen 
ontvangen van andere organisaties.	
Door onze app te gebruiken, aanvaardt u de praktijken die worden beschreven in ons 
privacybeleid. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit privacybeleid, u de app niet 
gebruiken. Wij behouden ons het recht voor om de voorwaarden van onze Privacy Policy van tijd 
tot tijd zonder kennisgeving te wijzigen of aan te passen. Als u onze app blijft gebruiken na het 
plaatsen van wijzigingen in deze voorwaarden, betekent dit dat u deze wijzigingen aanvaardt. Als 
we de wijzigingen of wijzigingen in dit privacybeleid met terugwerkende kracht willen toepassen 
of op persoonlijke informatie die al in ons bezit is, zullen we u informeren over de wijzigingen of 
wijzigingen.	
Als u vragen hebt over dit privacybeleid of als u uw bezorgdheden hier niet ziet, moet u contact 
met ons opnemen via e-mail op info@hoppsharing.be.	
WELKE INFORMATIE OVER MIJ WORDT VERZAMELD EN OPGESLAGEN?	
We verzamelen twee basistypen informatie van u in combinatie met uw gebruik van de app, 
persoonlijke informatie en niet-persoonlijke informatie. Persoonlijke informatie is informatie die 
u aan ons verstrekt, zoals hieronder vollediger beschreven, d.w.z. Wanneer u onze services 
gebruikt, een abonnement verkrijgt, een enquête invult, zich registreert op de app, inhoud 
uploadt, deelneemt aan een community of uw e-mailadres opgeeft. Persoonlijke informatie is 
alle informatie die u individueel kan identificeren en omvat onder andere uw naam, e-mailadres, 
telefoonnummer, postadres, creditcard, facturerings-en contactgegevens. Niet-persoonlijke 
informatie omvat informatie die u niet persoonlijk identificeert, maar het kan tracking-en 



gebruiksinformatie bevatten over uw locatie, demografische gegevens, het gebruik van de app 
en het internet.	
Persoonlijke informatie	
Als algemene aangelegenheid u door de app bladeren zonder uw persoonlijke gegevens aan ons 
te verstrekken. Er zijn echter een aantal omstandigheden waarin u ons of onze agenten uw 
persoonlijke gegevens verstrekken. Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende 
manieren waarop we uw persoonlijke gegevens kunnen verzamelen.	
Registratie voor een account in de app	
Gebruik van het account via de app, inclusief het verhuren van een voertuig	
Betalingsinformatie die aan Hopp wordt verstrekt bij het huren van een voertuig	
Registratie voor een evenement gesponsord door Hopp	
Profielgegevens die u voor uw gebruikersprofiel opgeeft	
Informatie over sociale media die u machtigt	
Bepaalde locatiegegevens, zoals hieronder beschreven	
Content uploaden naar de app	
Een aanvraag indienen om bij Hopp te werken	
Deelname aan enquêtes, wedstrijden of sweepstakes	
Meld je aan om meldingen of andere informatie te ontvangen via e-mail, tekst of expresbericht 
van Hopp Request for Customer Service, support aanvragen of andere hulp	
App-gerelateerde communicaties, bijvoorbeeld accountverificatie; technische kennisgeving	
Deelname aan communities, commentaar op blogberichten en deelname aan andere forums die 
inhoud of andere gegevens indienen en informatie over een deel van de app die het toestaat	
Elke andere plaats op de app waar u bewust persoonlijke informatie vrijwillig vrijwilligerswerk 
niet-persoonlijke informatie	
Bovendien met de app, bepaalde informatie verzamelen die u niet individueel identificeert en 
onze servers kunnen kunnen we, wanneer u communiceert automatisch een activiteitenlogboek 
bijhouden van uw gebruik van onze app ("niet-persoonlijke informatie"). Over het algemeen 
verzamelen en bewaren we de volgende categorieën van niet-persoonlijke informatie:	
Niet-identificeerbare demografische gegevens zoals leeftijd, geslacht en vijf-cijferige postcode 
als onderdeel van het verzamelen van persoonlijke informatie	
Apparaatgegevens over uw computer, browser, mobiel apparaat of ander apparaat dat u 
gebruikt om toegang te krijgen tot de app. Deze informatie kan bestaan uit IP-adres, 
geolocatiegegevens, unieke apparaat-id's, browser type, browser taal en andere transactionele 
informatie. Analytics en gebruiksinformatie over uw gebruik van de app, inclusief GPS-routes en 
de status van GPS-chips.	
Apparaatinformatie over het hopp voertuig, inclusief tijdstempels, batterijstatus.	
Extra ' verkeersgegevens ' en logbestanden zoals het tijdstip van toegang, de datum van 
toegang, softwarecrash rapporten, sessie-identificatienummer, toegangstijden en verwijzende 
app-adressen.	
Andere informatie over uw gebruik van de app.	
Verzameling van uw bron-IP-adres/locatie-informatie	
We verzamelen en bewaren locatiegegevens over u in de app en zijn gekoppeld aan uw account 
die u vrijwillig aan de app of inschakelen via de app of uw apparaat. We zullen locatie-informatie 
verzamelen over de locatie van de Hopp voertuigen, de routes die door deze voertuigen worden 
genomen en de huur status van deze voertuigen. We zullen geen locatiegegevens verzamelen 
die u niet vrijwillig of in staat stelt, maar u moet akkoord gaan met het verstrekken van bepaalde 



locatiegegevens om de service te kunnen gebruiken. We verzamelen en bewaren ook het bron-
IP-adres van uw apparaat dat de locatie van uw apparaat kan bekendmaken op het moment dat 
u de app gebruikt. verzameling van persoonlijke gegevens van of via sociale media sites of het 
gebruik van uw aanmelding bij sociale media	
Wanneer u communiceert met een service provider pagina of account op een 
socialemediaplatform, zoals Facebook, Twitter, Google +, Tumblr, LinkedIn, YouTube of 
Pinterest, kunnen we de persoonlijke informatie die u ons ter beschikking stelt op die pagina of 
account verzamelen. inclusief uw account-ID of ' handle '. We zullen echter voldoen aan het 
privacybeleid van het bijbehorende Social Media-platform en we zullen alleen dergelijke 
persoonlijke informatie verzamelen en opslaan die we mogen verzamelen door deze sociale 
media platforms. Als u uw sociale media profiel publiceert op onze service, kunnen we 
persoonlijke informatie verzamelen die u beschikbaar maakt als onderdeel van dat profiel. 
Verzameling van informatie uit andere bronnen	
We kunnen ook informatie over u verzamelen die we kunnen ontvangen van andere bronnen of 
van onze offline interacties met u om, onder andere, ons in staat te stellen de informatie in onze 
administratie te controleren, bij te werken en om de app beter voor u aan te passen. We kunnen 
ook persoonlijke gegevens van kredietrapporterings bureaus verzamelen om bijvoorbeeld uw 
kredietwaardigheid, kredietscore en krediet gebruik te bepalen, in overeenstemming met de 
toepasselijke wetgeving.	
Verzamelen van persoonlijke en niet-persoonlijke informatie door middel van enquêtes en 
promoties	
Van tijd tot tijd kunnen we u de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan sweepstakes of 
andere promoties op onze service, die kunnen worden gesponsord of uitgevoerd door een derde 
partij. Als u deelneemt, zullen wij bepaalde persoonlijke informatie van u opvragen. Deelname 
aan deze sweepstakes en promoties is volledig vrijwillig en je hebt daarom de keuze of je deze 
persoonsgegevens al dan niet openbaar wilt maken. De gevraagde persoonlijke gegevens 
omvatten meestal contactgegevens. Als er een derde partij sponsor betrokken is, zorg er dan 
voor dat het privacybeleid van die partij wordt herzien.	
Verzameling van persoonlijke gegevens van derden door middel van de functie Tell-A-Friend	
We kunnen van tijd tot tijd een verwijzings service uitvoeren om mensen te introduceren die u 
kent in onze apps en service. Als u ervoor kiest om onze Referral-Service te gebruiken om 
iemand te vertellen over onze apps en service of een korting op de apps en service, zullen we u 
vragen om de naam en het e-mailadres van uw contactpersoon. We sturen je contactpersoon 
automatisch een eenmalige e-mail waarin hij of zij wordt uitgenodigd om onze app te bezoeken. 
We slaan deze informatie op voor het verzenden van deze eenmalige e-mail en het bijhouden 
van het succes van ons verwijzingsprogramma. Uw contactpersoon kan contact met ons 
opnemen op info@hoppsharing.be om te vragen dat we deze informatie uit onze database 
verwijderen.	
Gebruik van cookies en andere tracking technologieën	
Zoals veel websites en mobiele applicaties gebruiken we "cookies", kleine tekstbestanden die op 
uw computer of apparatuur worden opgeslagen wanneer u bepaalde online pagina's bezoekt die 
uw voorkeuren en acties registreren. We kunnen ook cookies gebruiken om het verkeer te 
monitoren, de app te verbeteren en het gemakkelijker en/of relevant te maken voor uw gebruik. 
Net als veel apps gebruiken we cookies, webbakens en soortgelijke technologieën om uw 
voorkeuren op te nemen, het gebruik van onze apps en uw blootstelling aan onze advertenties 
bij te houden. We kunnen deze technologieën ook gebruiken om het verkeer te monitoren, de 



apps te verbeteren en het gemakkelijker en/of relevant te maken voor uw gebruik. Als u uw 
cookies verwijdert of als u uw browser of apparaat instelt om deze technologieën te weigeren, 
werken sommige functies van de app mogelijk niet of werken ze niet zoals ze zijn ontworpen.	
We gebruiken zowel "Session" cookies als "persistent" cookies. We gebruiken geen Flash-
cookies, webopslag, webbakens of andere technologie die uw browsegeschiedenis bijhoudt in 
meerdere apps.	
Wij gebruiken cookies voor de andere doeleinden zoals hieronder uiteengezet:	
Wij gebruiken cookies om ons te herinneren wie u bent en om uw accountinformatie in onze 
database te vinden wanneer u een dienst bezoekt, zodat u niet bij elk bezoek hoeft in te loggen. 
Dit helpt ons om u service te bieden die is afgestemd op uw specifieke behoeften en interesses. 
Er wordt een cookie aangemaakt wanneer u zich registreert voor een dienst.	
We gebruiken cookies om de browser te bepalen die de bezoeker gebruikt, zodat de apps 
kunnen worden ontworpen om goed te werken met de meest voorkomende versies van 
verschillende browsers.	
Wij gebruiken cookies in combinatie met het toesturen van e-mail nieuwsbrieven.	
Adverteerders die advertenties in de app plaatsen, kunnen cookies gebruiken.	
We gebruiken cookies in combinatie met analyse van uw gebruik van onze app en het genereren 
van analyses met betrekking tot onze app.	
We gebruiken cookies om de grootte van onze doelgroep te schatten. Uw browser krijgt een 
unieke cookie die ons helpt te bepalen of de jouwe een herhalingsbezoek of een eerste bezoek 
is.We gebruiken ook Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door 
Google, Inc. ("Google"), op onze apps. Google Analytics maakt gebruik van cookies of andere 
trackingtechnologieën om ons te helpen analyseren hoe gebruikers omgaan met en de apps te 
gebruiken, rapporten op te stellen over de activiteit van de apps en andere diensten aan te 
bieden met betrekking tot apps-activiteit en-gebruik. De technologieën die door Google worden 
gebruikt, kunnen informatie verzamelen zoals uw IP-adres, tijdstip van bezoek, of u nu een 
retour bezoeker bent en een verwijzende app. De apps gebruiken Google Analytics niet om 
informatie te verzamelen die u persoonlijk identificeert. De door Google Analytics gegenereerde 
informatie wordt doorgestuurd naar en opgeslagen door Google en is onderhevig aan het 
privacybeleid van Google. Voor meer informatie over de partner services van Google en om te 
leren hoe u zich afmelden voor het bijhouden van Analytics door Google Klik hier.	
We kunnen samenwerken met externe reclame bedrijven om beter advertenties te bieden over 
onze goederen en diensten die voor u van belang kunnen zijn. Deze externe adverteerders 
kunnen cookies alleen of in combinatie met webbakens of andere traceertechnologieën 
gebruiken om informatie over u te verzamelen wanneer u de apps gebruikt. Zij kunnen 
informatie verzamelen over uw online activiteiten in de loop van de tijd en in verschillende apps 
en andere online diensten. Zij kunnen deze informatie gebruiken om u te voorzien van op 
interesses gebaseerde reclame of andere gerichte inhoud. Deze online advertentiepartners 
hebben geen toegang tot of gebruiken uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer of andere 
persoonlijk identificeerbare informatie van ons, zonder uw toestemming. Ze kunnen echter 
permanente id's gebruiken om anoniem uw Internet gebruik in andere apps in hun netwerken te 
volgen dan deze apps. Hoewel we hun verdere gebruik van dergelijke informatie beperken, 
kunnen dergelijke derden, met voldoende gegevens uit andere bronnen, in staat zijn om u 
persoonlijk te identificeren, onbekend bij ons.	
Advertentiebedrijven van derden en andere niet-gelieerde adverteerders tonen ook 
advertenties op onze apps. Als onderdeel van hun service kunnen zij een aparte cookie op uw 



computer plaatsen of gebruikmaken van andere technologieën voor het verzamelen en 
bijhouden van gegevens, om informatie te verzamelen zoals uw IP-adres, browser type, de 
server waarop uw computer is aangemeld, het netnummer en de postcode die aan uw server 
zijn gekoppeld en of u op een bepaalde advertentie hebt gereageerd. Voor een lijst van de 
externe bedrijven die we mogelijk toestaan om cookies te plaatsen om advertenties weer te 
geven op de apps, klik hier. We hebben geen controle over de traceertechnologieën van deze 
derde partijen, hoe ze kunnen worden gebruikt of de informatie die ze kunnen verzamelen en 
we zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van die derden. Bezoek de 
sites van die bedrijven op de bovenstaande links om hun privacybeleid te bekijken. We kunnen 
van tijd tot tijd de lijst met advertentieservers van derden toevoegen of wijzigen en we 
moedigen u aan om deze sectie te controleren op wijzigingen. Meer informatie over online 
adverteren vindt u op www.aboutads.info/consumers.	
Veel van de externe adverteerders die tracking tools op onze apps plaatsen, zijn leden van 
Programma's die u aanvullende keuzes bieden met betrekking tot het verzamelen en gebruiken 
van uw gegevens. U meer te weten komen over de beschikbare opties om de verzameling en het 
gebruik van uw gegevens door derden te beperken door de apps voor het Network Advertising 
Initiative en de Digital Advertising Alliance te bezoeken, evenals de webpagina's voor de 
advertentie van Facebook voorkeuren en privacy policy.	
Op dezelfde manier u informatie over uw opties om u af te melden voor het bijhouden van 
mobiele apps door bepaalde advertentienetwerken via de instellingen van uw apparaat. Zie voor 
meer informatie over het wijzigen van deze instellingen voor Apple-, Android-of Windows-
apparaten:	
Apple: http://support.apple.com/kb/HT4228 do	
Android: http://www.google.com/policies/technologies/ads/	
Windows: http://choice.microsoft.com/en-US/opt-out	
Houd er rekening mee dat afmelden voor advertentienetwerken niet betekent dat u geen 
reclame zult ontvangen tijdens het gebruik van onze apps of op andere apps, noch dat het de 
ontvangst van op interesses gebaseerde reclame van derden die niet deelnemen aan deze 
Programma 's. Het zal u echter uitsluiten van op interesses gebaseerde reclame die via 
deelnemende netwerken wordt uitgevoerd, zoals bepaald door hun beleid en keuze 
mechanismen.	
Uw browser of apparaat kan de functionaliteit ' niet volgen ' bevatten. Omdat een "do not 
track"-nalevings protocol nog niet is voltooid, zullen de praktijken voor het verzamelen en 
vrijgeven van informatie van Hopp en de keuzes die we aan klanten bieden, blijven functioneren 
zoals beschreven in dit privacybeleid, ongeacht of een do not track signaal wordt ontvangen.	
Hoe gebruiken we uw gegevens?	
We gebruiken de informatie die we van u leren om ons te helpen uw ervaring met de app te 
personaliseren en voortdurend te verbeteren. We kunnen uw persoonlijke en niet-persoonlijke 
informatie op de volgende manieren gebruiken:	
Algemene toepassingen	
Om de Hopp dienst aan u te leveren zoals u vraagt	
Om de voertuigen te volgen	
Om uw inhoud naar onze app te uploaden wanneer u dit aanvraagt	
Om u in staat te stellen uw inhoud in onze app bij te werken, te bewerken en te beheren	



Om met u te communiceren over uw account of transacties met ons (inclusief service-
gerelateerde aankondigingen) en u informatie te sturen over functies en verbeteringen in onze 
app	
Om met u te communiceren over wijzigingen in ons beleid	
Om met u te communiceren over uw reactie op een blogbericht	
Om inhoud en ervaringen op onze app te personaliseren, inclusief het verstrekken van 
rapporten, aanbevelingen en feedback op basis van uw voorkeuren	
Om geanonimiseerde persoonlijke informatie openbaar te maken om statistieken en analyses te 
onthullen en andere details over het gebruik van onze app.	
Om onze producten, diensten en activiteiten te optimaliseren of te verbeteren	
De app automatisch bijwerken op uw apparaat	
Om activiteiten te detecteren, te onderzoeken en te voorkomen die mogelijk in strijd zijn met 
ons beleid of illegaal zijn	
Om statistische, demografische en marketinganalyses van gebruikers van de app uit te voeren	
Gebruik van uw locatie-informatie	
Met name gebruiken we uw locatiegegevens om:	
Volg het gebruik van de Hopp voertuigen	
Personaliseer inhoud op onze app, inclusief het verstrekken van rapporten, aanbevelingen en 
feedback op basis van uw voorkeuren	
Optimaliseren of verbeteren van onze producten, diensten en operaties	
Detecteer, onderzoek en voorkom activiteiten die mogelijk in strijd zijn met ons beleid of illegaal 
zijn	
Voer statistische, demografische en marketinganalyses uit van gebruikers van de app en hun 
aankooppatronen	
Combinatie van uw persoonlijke gegevens	
We gebruiken de informatie uit een deel van de app op andere gedeelten van de app of elders in 
ons netwerk van apps, apps en andere interactieve functies, of in rapporten en analyses, die 
allemaal eigendom zijn van en worden geëxploiteerd door Hopp, en we kunnen informatie 
combineren die is verzameld van m Multiple delen van de app in één klantrecord of analyse of 
rapport. We gebruiken en/of combineren ook informatie die we off-line verzamelen of we 
verzamelen of ontvangen van bronnen van derden om de nauwkeurigheid van uw klantrecords 
te verbeteren, uit te breiden en te controleren.	
Aan wie verstrekken wij uw gegevens?	
Behalve zoals vermeld in dit privacybeleid, onthullen we geen informatie over uw persoonlijke 
informatie die online wordt verzameld aan bedrijven die geen deel uitmaken van Hopp of haar 
moedermaatschappij, dochterondernemingen of gerelateerde entiteiten. In geen geval zullen wij 
uw persoonlijke informatie verkopen of verhuren als onderdeel van een klantenlijst of 
vergelijkbare transactie.	
Zakelijke partners, sponsors en derde partijen	
We kunnen uw persoonlijke gegevens van tijd tot tijd delen met onze sponsors en andere 
zakelijke partners. U uw toestemming voor het delen van uw persoonlijke gegevens met 
zakelijke partners en derde partijen te allen tijde intrekken door de hieronder beschreven opt-
out procedure te volgen.	
Agenten van derden	
We hebben externe agenten, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en partners die 
namens ons functies uitvoeren, zoals hosting, facturering, pushmeldingen, opslag, bandbreedte, 



tools voor inhoudsbeheer, analyse, klantenservice, fraudebescherming, enz. Deze entiteiten 
hebben toegang tot de persoonlijke informatie die nodig is om hun functies uit te voeren en zijn 
contractueel verplicht om de vertrouwelijkheid en veiligheid van die persoonlijke informatie te 
handhaven. Ze mogen deze gegevens niet gebruiken, verkopen, distribueren of wijzigen op een 
andere manier dan om de gevraagde diensten aan de app te leveren.	
Noodsituaties	
We kunnen ook persoonlijke informatie gebruiken of vrijgeven als dit wettelijk verplicht is of in 
de te goeder trouw overtuiging dat een dergelijke actie noodzakelijk is om (a) te voldoen aan de 
toepasselijke wetgeving of om te voldoen aan juridische processen die op ons of de app worden 
aangeboden; (b) onze rechten of eigendommen, de app of onze gebruikers te beschermen en te 
verdedigen, en (c) te handelen in noodsituaties om de persoonlijke veiligheid van ons, onze 
gelieerde ondernemingen, agenten of de gebruikers van de app of het publiek te beschermen. 
Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties voor 
fraudebescherming.	
Welke stappen worden genomen om persoonlijke gegevens veilig te houden?	
Wij zijn bezorgd over het waarborgen van de veiligheid van uw persoonlijke gegevens. We 
zorgen voor een veilige overdracht van uw gegevens van uw apparaat naar onze servers. 
Persoonlijke informatie die door onze app wordt verzameld, wordt opgeslagen in veilige 
bedrijfsomgevingen die niet beschikbaar zijn voor het publiek. Onze beveiligingsprocedures 
betekenen dat we af en toe een identiteitsbewijs kunnen aanvragen voordat we uw persoonlijke 
gegevens aan u bekendmaken. Begrijp echter wel dat terwijl we ons best doen om uw 
persoonlijke informatie te beschermen zodra we deze ontvangen, geen overdracht van gegevens 
via het internet of enig ander openbaar netwerk kan worden gegarandeerd 100% veilig.	
Hoe kunnen we uw persoonlijke gegevens overdragen?	
Uw informatie die via de app wordt verzameld, kan worden opgeslagen en verwerkt in de 
Verenigde Staten of een ander land waar Hopp, zijn klanten, gelieerde ondernemingen of 
dienstverleners faciliteiten onderhouden. Hopp, zijn klanten, gelieerde ondernemingen of 
dienstverleners kunnen informatie die we over u verzamelen overdragen, inclusief persoonlijke 
informatie over de grenzen heen en uit uw land of jurisdictie naar andere landen of jurisdicties 
over de hele wereld. Als u zich in de Verenigde Staten of andere regio's bevindt met wetten die 
betrekking hebben op het verzamelen en gebruiken van gegevens die kunnen afwijken van de 
Amerikaanse wetgeving, u er rekening mee dat we informatie, inclusief persoonlijke gegevens, 
kunnen overdragen naar een land en jurisdictie die niet dezelfde gegevens Beschermings wetten 
als uw rechtsgebied. Waar uw persoonlijke informatie wordt overgebracht, opgeslagen of 
verwerkt door Hopp, zal Hopp redelijke stappen ondernemen om de privacy van uw persoonlijke 
gegevens te beschermen. Door u te registreren voor en het gebruik van de app stemt u in met 
de overdracht van informatie naar de VS of naar een ander land in	
welke Hopp, zijn cliënten, gelieerde ondernemingen of dienstverleners faciliteiten onderhouden 
en het gebruik en de openbaarmaking van informatie over u zoals beschreven in dit 
privacybeleid.	
Hoelang bewaren wij uw gegevens?	
Na beëindiging of deactivering van uw account kunnen Hopp, haar cliënten, gelieerde 
ondernemingen of haar service providers informatie (inclusief uw profielinformatie) en 
gebruikersinhoud voor een commercieel redelijke tijd bewaren voor back-up, archivering en/of 
controle Doeleinden. Als u vragen heeft over beëindiging of deactivering van uw account, neem 
dan rechtstreeks contact met ons op via info@hoppsharing.be.	



Wat gebeurt er als ik link naar of vanuit een andere app?	
Deze app kan links bevatten naar andere apps die worden geëxploiteerd door derde partijen. 
Houd er rekening mee dat de in dit privacybeleid beschreven praktijken voor Hopp niet van 
toepassing zijn op informatie die via deze andere apps wordt verzameld. Wij zijn niet 
verantwoordelijk voor de acties en het privacybeleid van derde partijen en andere apps.	
Toepasselijk recht	
Deze app is gepubliceerd in de Verenigde Staten. We proberen de persoonlijke informatie van 
alle gebruikers van onze app te beschermen en we proberen te voldoen aan de lokale wetgeving 
inzake gegevensbescherming en consumentenrechten in zoverre ze van toepassing kunnen zijn 
op de diensten, maar onze app is gevestigd en gericht op Amerikaanse burgers en ons beleid een 
de naleving van deze wetten. Als u niet zeker weet of dit privacybeleid in strijd is met de 
toepasselijke lokale privacywetgeving waar u zich bevindt, moet u uw persoonlijke gegevens niet 
aan Hopp verstrekken.	
Toewijzing	
We kunnen ons eigendom of bedrijfs-Hopp wijzigen terwijl we de app leveren. We kunnen ook 
bepaalde assets verkopen die aan de app zijn gekoppeld. Als gevolg hiervan moet u zich ervan 
bewust zijn dat we in een dergelijk geval sommige of al uw informatie kunnen overdragen aan 
een Hopp die alle of een deel van onze activa of aan een andere Hopp waarmee we zijn 
samengevoegd, verwerft. Onder dergelijke omstandigheden zouden wij de verwervende partij in 
de mate van het mogelijke moeten verplichten de in dit privacybeleid beschreven praktijken te 
volgen, aangezien deze van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Niettemin kunnen we niet 
beloven dat een verwervende Hopp of de gefuseerde Hopp dezelfde privacypraktijken heeft of 
uw gegevens behandelt zoals beschreven in dit privacybeleid.	
Wijzigingen in dit beleid	
Naarmate onze app zich blijft ontwikkelen, kunnen we nieuwe diensten en functies toevoegen 
aan onze app. In het geval dat deze toevoegingen van invloed zijn op ons privacybeleid, wordt 
dit document op de juiste manier bijgewerkt. We zullen die wijzigingen prominent plaatsen, 
zodat u altijd weet welke informatie we verzamelen, hoe we die informatie zouden kunnen 
gebruiken en of we deze aan iedereen zullen bekendmaken. We raden u echter aan om dit 
privacybeleid te lezen telkens wanneer u onze app gebruikt voor het geval u onze kennisgeving 
van wijzigingen in het privacybeleid hebt gemist. We zullen ons beleid en onze praktijken echter 
niet wezenlijk veranderen om ze minder beschermend te maken voor persoonlijke gegevens die 
we eerder van u hebben verzameld zonder uw uitdrukkelijke toestemming.	
WAT ZIJN UW KEUZES EN HOE U ZICH AFMELDEN?	
Wij vinden dat u keuzes moet hebben over het verzamelen, gebruiken en delen van uw 
informatie. Hoewel u zich niet afmelden voor alle gegevensverzameling wanneer u onze apps 
bezoekt, kan u de verzameling, het gebruik en het delen van uw persoonlijk identificeerbare 
informatie beperken.	
Verzameling van persoonlijke informatie. Alle persoonlijk identificeerbare informatie wordt 
verstrekt op vrijwillige basis. Als je niet wilt dat Hopp dergelijke informatie verzamelt, moet je 
het niet bij de app indienen. Als u dit wel doet, wordt uw mogelijkheid om toegang te krijgen tot 
bepaalde inhoud beperkt en wordt een deel van de functionaliteit van de app gebruikt.	
E-mails en andere communicaties. Als u het type communicatie dat u van ons ontvangt wilt 
wijzigen, inclusief het afmelden voor promotionele communicatie van ons, u dit op elk gewenst 
moment doen door de communicatievoorkeuren die in uw accountprofiel zijn gespecificeerd, via 
de app bij te werken. Houd er rekening mee dat dit van invloed kan zijn op uw mogelijkheid om 



toegang te krijgen tot bepaalde producten en diensten, en dat we niet-promotionele 
communicaties zoals personeels bevestigingen, enquêtes en andere informatie over uw gebruik 
van de service kunnen blijven verzenden. Als u anderen naar ons verwijst met behulp van onze 
e-mail functionaliteit, houd er dan rekening mee dat ze ervoor kunnen kiezen om in de toekomst 
geen promotionele e-mails van ons te ontvangen door de opt-out-instructies in de e-mail 
uitnodiging te volgen.	
Bijhouden. U hebt ook keuzes om bepaalde tracerings mechanismen te beperken die informatie 
verzamelen wanneer u de app gebruikt. Veel webbrowsers accepteren automatisch cookies, 
maar u meestal de instelling van uw browser wijzigen om cookies te weigeren als u dat verkiest. 
Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, werken bepaalde functies van onze app, waaronder 
de app zelf, mogelijk niet naar behoren of blijven ze toegankelijk voor u. Bovendien u sommige 
webbakens ook onbruikbaar maken door de bijbehorende cookies te weigeren of te 
verwijderen. Als u ervoor kiest cookies te verwijderen, u opt-out cookies verwijderen die van 
invloed zijn op uw advertentievoorkeuren. Zie het gebruik van cookies en andere tracking 
technologieën hierboven voor meer informatie over uw mogelijkheid om u af te melden.	
Houd er rekening mee dat hoewel u zich afmelden voor online gedragsreclame en andere 
gerichte reclame die door deelnemende bedrijven wordt bediend via de app, u nog steeds 
andere soorten advertenties op de app zien, het is misschien niet zo relevant of gericht op uw 
interesses.	
Toegang tot en het corrigeren van uw gegevens. Als u een account bij Hopp heeft, u uw 
gegevens bekijken en wijzigen door in te loggen op uw account en uw profiel te bewerken. Let 
erop dat we mogelijk niet in staat zijn om uw persoonlijke gegevens te verwijderen zonder ook 
uw gebruikersaccount te verwijderen. Het is u niet toegestaan om de persoonlijke informatie 
van een andere persoon of entiteit te onderzoeken en kan nodig zijn om ons persoonlijke 
informatie te verstrekken om uw identiteit te verifiëren voordat u toegang krijgt tot gegevens 
die informatie over u bevatten. We kunnen niet voldoen aan een verzoek om persoonlijke 
informatie te wijzigen of te verwijderen als we van mening zijn dat dit in strijd zou zijn met wet-
of wettelijke vereisten, of dat de informatie onjuist zou zijn.	
EUROPESE GEBRUIKERS 
De informatie die wordt besproken in dit privacybeleid dat wordt verzameld buiten de 
Verenigde Staten wordt bestuurd door Hoppsharing. Zoals hierboven beschreven, kunnen we 
ook de verwerking van uw gegevens uitbesteden aan, of anderszins uw gegevens delen met, 
andere leden binnen Hoppsharing, vertrouwde service providers en vertrouwde zakenpartners 
in andere landen dan het land waar u woont, met inbegrip van de Verenigde Staten en Canada, 
in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Dergelijke derden kunnen zich onder meer 
bezighouden met het verrichten van diensten aan u, de verwerking van transacties en/of het 
verlenen van ondersteunende diensten. Door ons uw informatie te verstrekken, erkent u een 
dergelijke overdracht, opslag of gebruik.	
Als u een EU-betrokkene bent, als we informatie over u verstrekken aan dergelijke niet-EER-
leden van onze groep of externe informatie verwerkers, zullen we passende maatregelen nemen 
om ervoor te zorgen dat dergelijke bedrijven uw informatie adequaat beschermen in 
overeenstemming met deze privacy policy. Deze maatregelen omvatten het ondertekenen van 
standaard contractuele clausules in overeenstemming met EU-en andere wetgeving inzake 
gegevensbescherming om de overdrachten van dergelijke gegevens te regelen. Voor meer 
informatie over deze overdrachtsmechanismen u contact met ons opnemen zoals beschreven in 
de sectie ' Contactgegevens ' hieronder.	



 
 
 
 


