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FODEL VASTGOED 
Onroerend goed kopen direct van de eigenaar 

 

 

PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING 

Van kracht vanaf 22.02.2021. 
 

 

1.1 TERMINOLOGIE EN NOMENCLATUUR 

De Algemene Handelsvoorwaarden hierna Voorwaarden genoemd. 

De gegevens van de exploitant van de websites die worden vermeld in sectie 2, de exploitant van het 
bedrijf, wordt hierna de Dienstverlener genoemd. 

Bedrijfsnaam:      FODEL 
 
Zakelijk Adres:      Westkaap 21-B 

8224 EG Lelystad 
Nederland 

KVK registratienummer:     57412561 

Het bedrijfsregister dat de gegevens bewaard:  De Nederlandse Kamer van Koophandel 

EU Belastingnummer:    NL002505231B62 

Bankrekeningnummer    78 RABO 0103 2429 29 

      BIC (SWIFT) code: RABONL2U 

De websites van de Dienstverlener zijn  fodel.hu 
      fodel.nl, fodel.eu 
      fodel.at, fodel.ch, immofodel.de 
      fodel.uk, fodel.us 
      fodel.be 
      ingatlan.nl 
 
Dergelijke websites en sub-websites worden hierna Website genoemd. 

 
Die gebruikers die de website doorbladeren, lezen en gebruiken, worden hierna gezamenlijk 
aangeduid als Gebruikers. 

 
De serviceovereenkomst dat met de dienstverlener is gesloten, gebeurt op elektronische wijze 
volgens de specifieke regeling die hierna wordt aangeduid als Contract. 

 
De klanten, klanten, externe agenten, zakelijke partners hebben een wettelijke contractuele relatie 
met de dienstverlener, hierna te noemen Klanten. 
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1.2 INTRODUCTIE 

1.2.1 De toegangsgegevens voor de voorwaarden van de dienstverlener zijn: 
 https://fodel.nl/nl/documenten 
 
1.2.2 De informatie betreffende gegevensbescherming van de dienstverlener is toegankelijk op:  
 https://fodel.nl/nl/documenten 
 
1.2.3 De basis van de gegevensverwerking en -opslag. De 2016/679-resolutie van het Europees 

Parlement en de Raad maakt van GDPR de basis waarop de dienstverlener deze informatie 
verstrekt ten behoeve van de gebruikers en klanten met betrekking tot gegevensverwerking in 
verband met de website. 
 

1.2.4 De betrokken personen: die Gebruikers die informatie verzenden naar de Serviceprovider met 
behulp van de formulieren die online op de Website worden gevonden. De gebruikers worden 
beschouwd als klanten nadat ze gegevens hebben ingediend met behulp van de online 
formulieren. 
 

1.2.5 Het doel van Gegevensverwerking: De Dienstverlener behandelt de persoonlijke gegevens 
van de Gebruikers in verband met de online verkoopactiviteit van de Dienstverlener. In 
verband met zijn online verkoopactiviteiten verwerkt de Dienstverlener de door de Gebruiker 
verstrekte gegevens bij het bestellen van een dienst bij de Dienstverlener. Dergelijke 
gegevens worden uitsluitend door de serviceprovider bewaard om aan de bestellingen van 
klanten te voldoen. Online advertenties weergeven evenals contacten met de klant en de 
verplichtingen verbonden met het uitvoeren van de bestellingen (facturering). 
 

1.2.6 Ten behoeve van het verzenden van advertenties en aanbiedingen (sms, e-mail, telefoon) 
verwerkt de Gegevensverwerker de gegevens uitsluitend op basis van de specifieke 
toestemming van de betrokken persoon. De Klant kan de Dienstverlener op elk moment een 
e-mail sturen vanaf het e-mailadres van de Klant dat is vermeld in het bestelformulier en 
verbiedt het verzenden van advertenties of promoties aan hem / haar. 

 

1.3 DE BEPERKING VAN VERWERKTE GEGEVENS 

1.3.1 De Dienstverlener als Gegevensverwerker verklaart dat het alleen en uitsluitend dergelijke 
persoonlijke gegevens behandelt die essentieel zijn voor het uitvoeren van gegevensverwerking en 
deze geschikt maken om dit doel te bereiken. 

1.3.2 De gegevens die worden ingediend door een Gebruiker die een bestelling plaatst en de 
gegevens die nodig zijn om een bestelling uit te voeren, kunnen verschillen vanwege verschillende 
functies. De Dienstverlener verklaart dat op zijn Website de volgende soorten en taal-orderformulieren 
beschikbaar zijn: 

Op de fodel.hu website 

 

Omschrijving 

Formulier  
Wijze van opvraging gegevens Gevraagde gegevens 

Placing and 

advertisement 
(Plaatsen van een 

advertentie) 

Online Engels orderformulier 
Naam, telefoonnummer, e-
mailadres, talen, naam en adres 
van factuur, belastingnummer  

Upload 

(Afbeelding uploaden) 
Uploadprogramma in de Engelse 
taal  

De afbeeldingen van de woning 
waarvoor de klant wenst te 
adverteren (foto's, tekeningen, 
plattegronden, brochures) 
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Op de fodel.nl website: 

 

Zoekdienst 

Hongaars, Engels, Duits, 
Nederlands, Frans online 
bestelformulier 

Naam, telefoonnummer, e-
mailadres, evenals parameters 
voor zoeken naar eigenschappen 
en rangschikking van vereisten. 

Terugbelverzoek 

Hongaars, Engels, Duits, 
Nederlands, Frans online 
bestelformulier 

Naam, telefoonnummer, in welke 
interesse je geïnteresseerd bent 

(mogelijke vragen). 

 

1.4 DE MANIER VAN GEGEVENSVERWERKING 

 

1.4.1 De dienstverlener verklaart dat de bestelformulieren die via de website zijn ingevuld, worden 
overgedragen aan zijn gesloten I.T. netwerksysteem. Alleen de gegevensverwerker heeft toegang tot 
deze bestelformulieren. 
Zowel de Dienstverlener als de Gegevensverwerker stelt dat al zijn werknemers de interne regels 
voor gegevensverwerking hebben ontvangen, begrepen, ermee ingestemd hebben en ermee akkoord 
zijn gegaan door een document te ondertekenen. De werknemers van de Dienstverlener zijn verplicht 
om alle tijdens hun werk ontvangen gegevens vertrouwelijk te behandelen en mogen deze niet 
bekendmaken, delen of doorgeven aan een derde partij. De Gegevensverwerker stelt dat zijn 
werknemers alleen toegang hebben tot dergelijke gegevens als strikt noodzakelijk is voor de 
voltooiing van hun werk. 
 
1.4.2 Op het vastgoedadvertentieformulier beslist de Gebruiker welke gegevens hij / zij wenst te 
verstrekken en gaat hij ermee akkoord hoeveel gegevens op de Website zichtbaar zullen zijn voor 
derden. De Gegevensverwerker verwerkt de gegevens nadrukkelijk met het doel deze openbaar 
toegankelijk te maken voor gebruikers. 
Evenzo mag de gegevensverwerker geen gegevens doorgeven aan derden waarvan hij op de hoogte 
was dat deze niet bedoeld was voor openbare toegang. De uitzondering hierop zijn gevallen waarin 
een wettelijke autoriteit of een wettelijke wet de verspreiding van dergelijke gegevens vereist. 
 
1.4.3 De Dienstverlener mag dergelijke persoonsgegevens alleen via de bestelbonnen opvragen en 
verzamelen en deze vervolgens verwerken voor zover noodzakelijk voor de realisatie van de 
aangeboden diensten. De reden voor het verzamelen van gegevens is in alle gevallen het voltooien 
van bestellingen en (indien nodig) de facturering. 
 
1.4.4 Zowel de Dienstverlener als de Gegevensverwerker mag de persoonlijke gegevens alleen 
verwerken met het oog op het voldoen aan het servicecontract in de vereiste mate en voor de 
noodzakelijke periode. Als de service en de reden voor het verzamelen van de gegevens zijn voltooid, 
verwijdert de Dienstverlener de persoonlijke gegevens met betrekking tot die service uit zijn systeem. 
 
1.4.4.1 Om te voldoen aan de Hongaarse boekhoudregels moet worden erkend dat de vereiste 
gegevens gedurende 8 (acht) jaar worden bewaard. 
 
1.4.4.2 In de volgende tabel (volgende pagina), de gegevens die voor verwerking naar de 
Dienstverlener kunnen worden verzonden, de publicatiemethode en waarvoor deze wordt gebruikt, 
evenals de gegevensverwerkingstermijn die bij het verstrijken van de serviceprovider verwijderen uit 
het systeem, zijn samengevat. 
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Formuliernaam Verwerkte gegevens 
Publicatiemethode en doel van 

gegevensverwerking 

Periode van 

gegevensgebruik 

Placing an 

advertisement 

 

(Een advertentie 
plaatsen) 

Naam 
Telefoon 
E-mailadres 
Gesproken talen 
Details van de 
accommodatie 
Beschrijving van de 
accommodatie 

Openbaar toegankelijke 

gegevens 

 

Publicatie van meertalige 
onroerend goed advertenties op 

de fodel.nl website. 
Totdat het verzoek 
van de klant om de 

details te verwijderen 
is ontvangen 

Andere opmerkingen 

Niet-openbare details 

 

De aanvullende communicatie 
van de klant in verband met de 

advertentie. 

Factuur naam 
Facturatie adres 
Btw nummer 

Non-public details 

 

De factuurgegevens zijn alleen 
noodzakelijk voor het uitgeven 

van facturen en het bijhouden van 
gegevens. (Verzoek om betaling, 

facturen) 

Totdat de uitvoering 
van de bestelling 

alsmede zolang de 
huidige 

boekhoudregels 
wettelijk toestaan 

(momenteel 8 jaar) 

Upload 

 

(Afbeelding 
uploaden) 

Afbeeldingen: jpg, 
jpeg, png, tif, tiff, bmp 
 
Documenten:  
pdf, doc, docx, xls, 
xlsx, ppt, pptx 

Openbaar toegankelijke 

gegevens 

 

De afbeeldingen van de woning 
waarvoor de klant wenst te 

adverteren (foto's, tekeningen, 
plattegronden, brochures) 

Totdat het verzoek 
van de klant om de 

details te verwijderen 
is ontvangen 

Zoekdienst 

Naam 
Telefoon nummer 
E-mailadres 
Eigenschap 
parameters 
Beschrijving van de 
vereisten 

Niet-openbare details 

Verzamelen van de gegevens v 
de partner v d dienstverleners, 

openbare gegevens en v d eigen 
openbaar toegankelijke selectie 

van eigenschappen van de 
dienstverlener die voldoet aan de 
parameters die de gebruiker heeft 

ingesteld bij het verzenden van 
het online formulier. 

60 dagen 

Terugbel 

verzoek 

Naam 
Telefoon nummer 
Eigendom van belang 
Is de aanvrager een 
makelaar? 

Niet-openbare details 

 

Voorbereiding kan nodig zijn om 
de klant terug te bellen 

15 dagen 

 

 

1.4.5 In het geval van een verlopen en niet-verlengde advertentie kan de Dienstverlener 
(Gegevensverwerker) beslissen om de advertentie voor onbepaalde tijd gratis te behouden, maar 
na dit besluit moet de Dienstverlener de persoonlijke gegevens van de Klant verwijderen uit de 
advertentie. 
De Klant gaat er ook mee akkoord dat tijdens de onbeperkte publiciteitstijd de Gegevensverwerker de 
informatie die in de advertentie wordt weergegeven kan verwerken. 
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1.4.5.1 De Klant wordt hierbij op de hoogte gebracht dat de Dienstverlener niet verplicht is om hem / 
haar te laten weten dat de advertentie aan het begin van deze periode voor onbepaalde tijd wordt 
aangehouden, in gevallen waarin de klant niet alle kosten heeft betaald voor de verlenging van de 
advertentie vóór de deadline. 
 
1.4.5.2 In het geval dat de Klant aan de Dienstverlener meedeelt dat de verkoop van de 

geadverteerde woning heeft plaatsgevonden (hetzij tijdens de advertentieperiode of daarna tijdens 
de onbeperkte tijd aangeboden door de Dienstverlener) na ontvangst van het schriftelijke verzoek van 
de Klant, moet de Dienstverlener de persoonlijke contactgegevens uit de advertentie verwijderen en 
deze binnen 5 (vijf) werkdagen voorzien van een Eladott / Verkocht label. 
 
1.4.5.3 Als de Klant verzoekt om verwijdering van de advertentie (hetzij tijdens de 
advertentieperiode of daarna tijdens de onbeperkte tijd aangeboden door de Dienstverlener) op 
schriftelijk verzoek van de Klant, moet de Dienstverlener de advertentie, de bijbehorende 
afbeeldingen en Klantgegevens binnen 5 (vijf) werkdagen uit het systeem verwijderen. 
 

 

1.5 GEGEVENSBESCHERMING 

1.5.1 De gegevensverwerker beschermt de ontvangen gegevens via inkomende bestellingen en de 
details van de gebruikers en klanten die het IT-systeem binnenkomen door een zeer geavanceerde, 
technologisch bijgewerkte informatietechnologie-oplossing te gebruiken zoals mag worden verwacht. 

1.5.2 Zowel de Dienstverlener als de Gegevensverwerker gaan met de gegevensverwerking op een 
zodanige manier om dat deze de continue bescherming van de persoonlijke gegevens garandeert. 

1.5.3 De Gegevensverwerker beschermt de gegevens tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, delen, 
publicatie, verwijdering of vernietiging, evenals per ongeluk verwijderen of corruptie. Bovendien zorgt 
het ervoor dat de gegevens nog steeds toegankelijk zijn in geval van technologische veranderingen. 

 

1.6 GEGEVENSPROCESSORS 

1.6.1 De gegevensverwerker kan de gegevens overdragen aan een gegevensprocessor voor het 
opnemen van bestellingen, het uitvoeren van contracten, het beheren van de website, het verzenden 
van nieuwsbrieven en het voldoen aan de boekhoudregels. 

1.6.2 De gegevensprocessor mag de verwerking alleen uitvoeren volgens de huidige instructies van 
de Gegevensverwerker. In de loop van de gegevensverwerking kunnen alleen de medewerkers van 
de Gegevensverwerker de details kennen, de gegevensprocessor is niet bevoegd om de gegevens 
bekend te maken aan derden (bijvoorbeeld een uitbestede firma). 

De Gegevensprocessor mag de gegevens uitsluitend verwerken volgens de instructies van de 
Gegevensverwerker. De Gegevensprocessor mag geen waardeoordeel afgeven met betrekking tot de 
persoonlijke gegevens die aan hem / haar zijn verstrekt. De Gegevensprocessor mag voor zijn / haar 
eigen doeleinden geen enkele vorm van gegevensverwerking uitvoeren. De Gegevensprocessor is 
verplicht om de instructies van de Gegevensverwerker op te volgen met betrekking tot opslag, 
bewaring en verwijdering van gegevens.  

1.6.3  De lijst van Gegevensprocessors: 

 Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.   Webhosting provider 
 Telefoon:  +36-1-789-2789 
 E-mail:   support@tarhely.eu 
 Website: https://tarhely.eu 
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1.7  TECHNISCHE AARD VAN GEGEVENSVERWERKING DIE VAN INVLOED IS OP DE 

WERKING VAN DE WEBSITE 
 

1.7.1 De Gegevensverwerker stelt dat het in het belang van de klantenservice zelf geen profielen 
aanmaakt. 
 
1.7.2 Op de Website wordt gebruik gemaakt van de webanalyseservice van Google Analytics (hierna 
Google te noemen). Google gebruikt een anoniem uitgewerkte informatietechnologie-oplossing die 
bekend staat als "cookie". 
 
1.7.2.1 De cookie: 
- Maakt het niet mogelijk om de Gebruiker persoonlijk te identificeren. 
- De opslag van een klein gegevensbestand is vereist door de webbrowser op het apparaat van de 
gebruiker dat wordt gebruikt om de website weergeven (bijvoorbeeld een laptop, een notebook, een 
tablet, een smartphone of een ander mobiel apparaat). 
- De reden hiervoor is om de mogelijkheid namens de Dienstverlener statistisch toe te staan 
het gebruik van de website analyseren met anonieme gegevens. 
 
1.7.2.2. Gegevens die worden gegenereerd door de cookies, met betrekking tot het gebruik van de 
Website, die niet identificeerbaar is voor een bepaalde persoon, worden door Google overgedragen 
aan de servers van de Verenigde Staten van Amerika en daar opgeslagen. Google gebruikt deze 
informatie op een anonieme manier om het gebruik van de Website te beoordelen en analyseren. De 
statistische analyse van de activiteiten die op de Website worden uitgevoerd, worden door Google 
voorbereid voor de Dienstverlener en informatie over de website en het gebruik van het gekoppelde 
internet, inclusief het aanbieden van andere diensten, worden op een anonieme manier verwerkt. 
Google verbindt nooit het betreffende IP-adres met de andere gegevens die door Google zijn 
opgeslagen. Het betreffende IP-adres wordt anoniem opgeslagen en kan daarom niet worden 
gekoppeld aan persoonlijke gegevens. Door de instellingen van de browser te gebruiken, kan het 
gebruik van cookies worden verboden, maar in dit geval kan de gebruiker mogelijk niet de volledige 
functionaliteit van de website gebruiken en gebruiken. 
 
1.7.2.3 Bij gebruik van de Website maken de functies die zijn ingebed in de Website het mogelijk om 
verbinding te maken met andere websites buiten de Website en deze uit te nodigen (bijvoorbeeld 
websites van sociale media). Op die momenten kan de gebruiker communicatie ontvangen van 
externe websites, inclusief cookies. Bijvoorbeeld: de deelknoppen van Facebook en Twitter.  
 
 
 

1.7.2.4 De meertalige versie van de Website (fodel.nl) maakt gebruik van een 
taalverwerkingssysteem, dat tijdens het bezoek aan de Website automatisch de Website vult met 
dezelfde taal die wordt beheerd door de webbrowser van de Gebruiker. Als er voor een bepaalde taal 
geen adequate vertaling bestaat, blijft de standaardtaal (Nederlands) in gebruik. 
Het taalverwerkingssysteem stuurt een cookie naar de gebruiker wanneer de webpagina wordt 
gedownload. Deze cookie slaat de huidige weergavetaal van de website op 
De gebruiker heeft de mogelijkheid om de taal op elk moment te wijzigen door de taalpictogrammen 
(vlaggen) in de rechterbovenhoek van het websitescherm te gebruiken. Wanneer dit gebeurt, slaat de 
cookie ook de nieuw gekozen taal op. Het doel hiervan is om de gebruikerservaring van de website te 
verbeteren. Als de gebruiker de website sluit, wordt de volgende keer dat de website wordt bezocht 
vanaf hetzelfde apparaat de namens hem gekozen laatste taal namens de gebruiker weergegeven. 
 
1.7.3 Door gebruik te maken van de Website gaat de Gebruiker akkoord met de registratie, opslag en 
verwerking van zijn / haar / zijn site-bezoekdetails volgens de hierboven gedefinieerde methoden. 
 
1.7.4 Het is mogelijk om de cookies uit de populairste webbrowsers te verwijderen of uit te schakelen 
volgens de methoden die in de onderstaande links worden getoond. In het geval dat de Gebruiker 
een andere webbrowser gebruikt, moet de juiste manier om de cookies te verwijderen of te blokkeren 
worden gezocht in de instructies van die specifieke webbrowser. 
 
Chrome web browser:  
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl 
 
Firefox web browser: 
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-informatie-websites-computer-opgeslagen 
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Safari web browser: 
https://support.apple.com/nl-nl/HT201265 
 
 

2. MOGELIJKHEDEN TOT VERZOEK OM VERANDERING EN VERWIJDERING VAN 

GEGEVENS 
 

2.1 Er is geen mogelijkheid om Gebruikers te registreren, zich aan te melden voor communicatie 
(bijvoorbeeld een nieuwsbrief), te publiceren (bijvoorbeeld commentaar) of om gegevens te openen of 
te wijzigen (bijvoorbeeld op de registratiepagina, Cliëntadministratie) op de Website. Alleen de 

Gegevensverwerker kan wijzigingen in het bovenstaande aanbrengen. 
 
2.2 De klant verklaart dat de geldige gegevens (volgens de voorwaarden) zijn verstrekt bij het 
verzenden van de bestelling, met behulp van het bestelformulier dat vanaf de website is verzonden 
 
2.3 De Klant kan bij de Dienstverlener (als Gegevensverwerker) de volgende gegevens opvragen 
door een verzoek aan de Dienstverlener te sturen vanaf het e-mailadres dat de Klant heeft 
opgegeven bij het plaatsen van de bestelling (zoals in punt 1.1) of door een schriftelijk verzoek per 
post naar het correspondentieadres van de dienstverlener. 
 
- Informatieaanvraag voor de verwerking van persoonlijke gegevens 

Binnen 5 (vijf) werkdagen na het indienen van het verzoek van de Klant, zal de Gegevensverwerker 

de informatie die de Klant heeft gevraagd met betrekking tot de gegevens verwerkt door de 

Gegevensverwerker, andere Gegevensprocessors, de bron van de gegevens, het doel van de 

verwerking van de gegevens, de wettelijke basis waarop dit is gedaan, de behandelingsperiode, de 

naam en adres van de gegevensverwerker en informatie over activiteiten in verband met de 

gegevensverwerking of verwerking verzenden. 

 

- Correctie van persoonlijke gegevens die in de bestelling van de klant voorkomen 

De gegevensverwerker corrigeert de gegevens binnen vijf (vijf) werkdagen na het indienen van het 

verzoek. 

 

- Beperking van de persoonlijke gegevens van de klant 

Binnen 5 (vijf) werkdagen na het indienen van het verzoek, zal de Gegevensverwerker de Gegevens 

beperken als de Klant daarom verzoekt of, indien op basis van de informatie die beschikbaar is voor 

de Gegevensverwerker, er reden is om te vermoeden dat het verwijderen van het gegevens de 

wettelijke belangen van de Klant zouden kunnen schaden. De aldus beperkte persoonsgegevens 

mogen alleen worden behandeld zolang het doel van de gegevensverwerking overblijft en dat de 

verwijdering van de gegevens zou hebben voorkomen. 

 

- Verwijdering van de persoonlijke gegevens van de Klant of een verbod om deze gegevens te 

verwerken  

De Gegevensverwerker verwijdert de gegevens binnen vijf (vijf) werkdagen nadat het verzoek is 

ingediend.  

 

- Verwijdering van de advertentie van de klant 

Aan de wijziging van deze status wordt binnen de 5 (vijf) werkdagen door de gegevensverwerker na 

het indienen van het verwijderingsverzoek voldaan.  

 

- Het exporteren van gegevens in de bestelling van de klant 

De gegevensverwerker verzendt de gegevens in de bestelling, gepresenteerd in een gemakkelijk te 

lezen tabelvorm, per e-mail 5 (vijf) werkdagen na het indienen van het verzoek. In gerechtvaardigde 

gevallen kan de tekst van het online bestelformulier in CSV-formaat worden opgevraagd, maar de 

gegevensverwerker is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de verwerking en het gebruik van 

het formaat, met name met betrekking tot informatietechnologie, gebruikerstraining of technisch 

advies. 

 

2.4  Omwille van veiligheidsredenen behoudt de Dienstverlener zich het recht voor om de Klant 
telefonisch te controleren op zijn / haar huidige schriftelijke verzoek. 
De gegevensverwerker is alleen verplicht om antwoorden te sturen naar het e-mailadres dat door de 
klant is opgegeven bij het plaatsen van de bestelling en heeft in het belang van het voorkomen van 
misbruik, het recht om te weigeren een antwoord te sturen naar een alternatief e-mailadres . 
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2.5 De Gegevensverwerker zal aan de Klant bevestigen door het e-mailadres in het bestelformulier te 
gebruiken voor alle details vermeld in punt 2.3 (hierboven) van elke wijziging die van invloed is op de 
bestelling of advertentie. 
 

 

3. KLACHTENAFHANDELING 
 
In het geval dat de Klant niet tevreden is met het antwoord dat door de Gegevensverwerker op zijn / 
haar / haar schriftelijke verzoek is gegeven, evenals met de afhandeling van zaken door de 
Gegevensverwerker tegen de verwachte deadline, kan de Klant zijn / haar juridische recht uitoefenen 
in verband met de gegevensbescherming bij een civiele rechter en de nationale 
gegevensbescherming en de vrijheid van informatieverstrekking (NAIH - 1125 Boedapest, Szilágyi 

Erzsébet fasor 22 / C, postadres: 1530 Boedapest, p.5, https://www.naih.hu, telefoon: (36-1) 391-
1400, fax: (36-1) 391-1410, ugyfelszolgalat@naih.hu) daarnaast is er de mogelijkheid om te kiezen 
voor de juridische autoriteit op de locatie  van de gegevensverwerker of in de woon- of verblijfplaats 
van de Klant. 
 
 

 


