ALGEMENE VOORWAARDEN
Privacy Beleid WooMoment
Voor het laatst bijgewerkt op 10 Juli 2022
In deze privacyverklaring wordt verstaan onder:
WooMoment, wij, we, ons of onze: WooMoment gevestigd aan de Scholtenstraat 27, in Leiden,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 67844278.
Klant, u, jij, je of jou(w): De gebruiker van een van onze aangeboden diensten en/of de bezoeker van
onze website(s).
Verklaring: deze privacyverklaring
1. Inleiding
Jouw privacy is voor ons heel belangrijk. Wij verwerken daarom uitsluitend persoonsgegevens die wij
nodig hebben voor het verbeteren van onze dienstverlening. We gaan zorgvuldig om met de informatie
die we over jou en jouw gebruik van onze diensten verzamelen.
In deze Verklaring kun je nalezen welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar we deze
gegevens voor gebruiken en met wie deze gegevens eventueel worden gedeeld. Verder leggen we uit
hoe we jouw gegevens opslaan en beschermen tegen misbruik en wat jouw rechten zijn met betrekking
tot jouw persoonsgegevens.
2. Over de gegevensverwerking
Hieronder vind je een beschrijving van de gegevens die we verwerken, hoe we dat doen en voor wie de
gegevens inzichtelijk zijn.
Jouw gegevens
Wij verwerken de persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt. Er zijn verschillende manieren waarop
jij aan ons gegevens kunt verstrekken.
Account
In jouw persoonlijke account bewaren we de volgende gegevens: naam, adresgegevens en
telefoonnummer. We gebruiken jouw gegevens om een optimale gebruikservaring aan te bieden. Deze
gegevens bewaren we tot maximaal 7 jaar nadat je voor het laatst hebt ingelogd op je account.
Plaatsen van een bestelling van een van onze diensten of programma.
Als je een bestelling bij ons plaatst, bewaren we de volgende gegevens: je naam, adresgegevens,
telefoonnummer, jouw betaalgegevens en de inhoud van je bestelling. We gebruiken deze gegevens om
jouw bestelling te kunnen uitvoeren. Deze gegevens bewaren we 7 jaar.
Registratie webinar of event
Wanneer je je registreert voor een webinar of een event, bewaren we de volgende gegevens: je naam,
adresgegevens, telefoonnummer en jouw betaalgegevens (in dien het een betaald event is) en de
webinars en de events waar je je voor hebt geregistreerd. Deze gegevens bewaren we 7 jaar.
Contact met onze supportafdeling
Als je contact opneemt met onze supportafdeling bewaren we de door jou aan ons gestuurde berichten
maximaal 7 jaar.
Met wie delen we jouw gegevens
Voor de afwikkeling van jouw bestellingen en de ondersteuning van onze digitale diensten maken wij
gebruik van diverse partners op het gebied van betaaldiensten, hosting, onderhoud, sales & marketing
doeleinden, acties, affiliate aanbieding, email marketing, nieuwsberichten en ondersteuning van onze
websites en applicaties.
indien van toepassing is, jouw gegevens worden alleen gedeeld met deze partners voor zover dat nodig is
voor het uitvoeren van de diensten die de partner voor ons uitvoert. Met deze partners hebben wij
overeenkomsten gesloten waarin is vastgelegd wat ze met de gegevens mogen doen. Wij verkopen jouw
gegevens niet aan deze partners of andere derden. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.
2.1 Winactie / Deelname actie
1. Deelname aan acties is kosteloos.
2. Deelname vindt plaats wanneer je op ons social media hebt gereageerd of, indien van toepassing, een
inschrijfformulier hebt ingevuld.
1. Eenmalige deelname per persoon.
2. Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.
3. Medewerkers van WooMoment zijn uitgesloten van deelname aan acties.

4. De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld in de
social media post of op het in te vullen formulier.
5. WooMoment is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf
van reden stop te zetten.
Winnaar
1. De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
2. De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via het social media kanaal waarop de actie heeft
plaatsgevonden. Indien er een e-mailadres is achtergelaten, wordt de winnaar per e-mail op de hoogte
gesteld.
3. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar
aangewezen.
4. WooMoment is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige
deelname of fraude.
5. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
6. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.
3. Cookies
Wij maken gebruik van deze cookies (soms) om informatie te verzamelen over het gebruik van onze
website. Cookies zijn kleine bestandjes die een website op jouw device achterlaat. De website instrueert
de webbrowser waarmee je websites bekijkt om deze cookies op jouw device op te slaan. De met de
cookies verzamelde informatie bewaren we niet langer dan 1 jaar. Wij gebruiken de volgende cookies:
Permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij bezoekers herkennen bij een nieuw bezoek op onze
websites. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden afgestemd. Ook wanneer je
toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie
onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds je voorkeuren te herhalen, waardoor je dus tijd bespaart en
prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kunnen worden verwijderd via de
instellingen van je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies
vind je met behulp van de Help-functie van je browser.
Sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van onze website je hebt bekeken.
Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze
cookies worden automatisch verwijderd zodra je je webbrowser afsluit.
Uitzetten van cookies of geen toestemming geven aan het plaatsen van cookies
Als je er voor kiest om geen toestemming te geven aan het plaatsen van cookies, of als je cookies
uitschakelt via jouw browser, dan kan dat effect hebben op de gebruiksmogelijkheden van onze website.
Analytische cookies
Dit zijn cookies die door ons of derden worden geplaatst om het gebruik en de kwaliteit van onze website te bepalen.
Deze cookies worden gebruikt om het gebruiksgemak van onze website te verbeteren en om te achterhalen waar onz
e gebruikers vandaan komen (direct, e-mail, Facebook, Google). Zo plaatst onze website een cookie van Google, als
onderdeel van de “Google Analytics”-dienst en Google adsense. Google kan deze informatie aan derden verstrekken
indien Google hiertoe wettelijk verplicht is, of voor zover derden de informatie in opdracht van Google verwerken. a
hfolder.com heeft Google toegestaan de ingestelde Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten,
maar we hebben het doorsturen van volledige IP-adressen naar Google via Analytics uitgeschakeld. De informatie
wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten of Europa. Wij hebben met G
oogle een verwerkersovereenkomst gesloten over de omgang met persoonsgegevens.
De gegevens die met deze analytische cookies worden verzameld, kunnen door ahfolder.com worden gedeeld met de
rden.
Andere cookies van derden
Ook andere derde partijen, zoals advertentienetwerken, kunnen cookies plaatsen. Deze derde partijen hebben alleen t
oegang tot de informatie die deze cookies verzamelen. Advertentienetwerken laten meestal zogenaamde "tracking co
okies" op uw apparaat achter. Tracking cookies stellen adverteerders in staat uw surfgedrag te volgen zodat zij relev
ante advertenties kunnen tonen op websites die u bezoekt. ahfolder.com kan zelf ook tracking cookies plaatsen, die
worden gebruikt wanneer u naar websites van derden surft waar advertentienetwerken advertenties kunnen plaatsen.
De gegevens die met deze tracking cookies worden verzameld (zoals andere websites die door de gebruiker worden
bezocht) kunnen door ahfolder.com worden gedeeld met deze derde partijen.

Gebruikt materiaal
Bij het gebruik van onze diensten kunnen we informatie opslaan over de apparatuur die u gebruikt en de tijd ervan.
Dit omvat een uniek apparaat-ID, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt
om toegang te krijgen tot onze diensten.
4. Opslag en Beveiliging
Ons uitgangspunt is dat jouw gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte.
Sommige van onze partners zijn echter gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte, waardoor het
kan voorkomen dat die gegevens elders worden opgeslagen.
Wij hebben de nodige maatregelen genomen om jouw gegevens te beveiligen. Deze maatregelen zijn
zowel organisatorisch als technisch van aard. Van onze partners verlangen we ook dat zij zorgvuldig
omgaan met jouw gegevens.
5. Inzage
Je kunt op elk moment bij ons opvragen welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Je kunt daarbij
ook uw gegevens laten verwijderen, aanpassen of aanvullen. Als je van deze mogelijkheid gebruik wil
maken, stuur dan een e-mail naar admin@woomoment.nl. Wij zullen dan binnen 4 weken op jouw
verzoek reageren. Overigens kan het verwijderen van jouw gegevens gevolgen hebben voor het gebruik
van onze website. Wij zullen je daar in dat geval over informeren.
6. Wijzigen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze Verklaring te wijzigen. Daarom is het raadzaam om regelmatig
deze Verklaring te checken, zodat je altijd volledig op de hoogte bent van ons privacy beleid.
7. De meeste sales & marketing bedrijven bieden geen geld-terug-garantie. We hebben zoveel
vertrouwen in onze service dat we deze ondersteunen met onze 60 dagen onvoorwaardelijke geld-teruggarantie voor onze nieuwe klanten. Als onze dienstverlening uw verwachtingen niet overtreft, krijgt u uw
geld onmiddellijk terug binnen 7 dagen. Geen formulieren om in te vullen, geen vragen.
Uw 60 dagen geld-terug-garantie gaat in vanaf de datum waarop u ondertekent en akkoord gaat met ons
aanbod. U heeft geen recht op geld-terug garantee als 60-dag na uw getekende offerte voorbij is.
Ons geld-terug-beleid is alleen van toepassing op onze nieuwe klanten. Ons geld-terug-beleid is niet van
toepassing op uw advertentiekosten of diensten en materialen die we daarvoor aan een derde moeten
betalen.
Stuur een email naar refund@woomoment.nl met title “refund” en uw gegevens zolas:
Naam, bedrijvsnaam, bank rekening nummer, datum van uw getekende offerte.
8. Betalingscondities:
Het afgesproken bedrag en het tijdstip waarop u als onze klant voor onze dienstverlening gaat betalen.
In geval van twijfel kunt u ons bellen, we helpen u graag verder.
9. Herziening van het contract:
Wanneer u ons boekt voor onze diensten, gaat u een contract / offerte met ons aan en stemt u ermee in zich te
binden aan elke letter in het contract / offerte. Overtreding van deze voorwaarden kan leiden tot beëindiging van
het contract / offerte door WooMoment. De voorwaarden zijn rigide en kunnen onder geen enkele voorwaarde
door een medewerker of agenten van WooMoment worden gewijzigd.
WooMoment vereist dat u eerst een bestelling plaatst via telefoon, e-mail, schriftelijk of mondeling, zoals voor u
geschikt leek om een contract / offerte met ons aan te gaan. Deze "offerte" zal dan worden behandeld als het
authentieke contract tussen ons voor de te volgen tijd.
10. Inzicht in de financiële verplichting:
De klant is verplicht het volledige bedrag te betalen dat is overeengekomen voor de diensten die WooMoment
gaat leveren binnen het afgesproken tijdsbestek. De klant is verantwoordelijk voor het erkennen van alle
betalingsvoorwaarden. We kunnen niet voor u werken als u onze diensten later niet kunt betalen. Dit is een
absolute must voor ons, anders kunnen we de overeenkomst / offerte met u beëindigen.
11. Verlies van service en uw veiligheid:
WooMoment kan niet aansprakelijk worden gesteld als gegevens of bestanden niet meer beschikbaar zijn of als de
service verloren gaat. In geval van misbruik van gegevens, schade aan apparatuur die buiten de controle van
WooMoment ligt, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden.
We zullen nooit wat uw financiële gegevens betreft, of een derde partij namens ons contact met u opnemen. Alle
spams, phising-verzoeken en nep-e-mails moeten onmiddellijk en zonder enige twijfel aan ons worden gemeld.
Reageer niet op e-mails en open geen bijlagen van vreemde e-mails voordat u met ons contact opneemt. U hoeft
alleen de ID's en wachtwoorden voor uw website op te geven die we nodig hebben voor het werk en die we in alle

omstandigheden zullen beschermen.
12. Disclaimer voor onze overeenkomst:
Na ondertekening van deze overeenkomst gaat u als opdrachtgever akkoord met alle voorwaarden in deze
overeenkomst volledig van kracht. WooMoment heeft ook de macht om onze klanten zonder enige fout aan elk
onderdeel van de overeenkomst te binden. Dit dient ook als een legitieme overeenkomst die twee organisaties
verbindt, u en wooMoment voor de genoemde periode.
Bij het betalen voor onze diensten met creditcards, debetkaarten, bankoverschrijvingen, cheques of opvragen,
wordt elke fout niet aangemoedigd en is de klant verantwoordelijk om de volledige betaling aan WooMoment
terug te betalen. Daarom moet de klant de algemene voorwaarden, de juiste adressen en bankgegevens van
WooMoment goed begrijpen en kennen voordat hij betalingen doet om ongemak te voorkomen.
Contact: info@woomoment.nl
Andere WooMoment domeinen:
https://ahfolder.com
https://squizi.nl
English Version:
Privacy Policy
Last updated: July 20, 2022
This Privacy Policy describes Our policies and procedures on the collection, use and disclosure of Your
information when You use the Service and tells You about Your privacy rights and how the law protects
You.
We use Your Personal data to provide and improve the Service. By using the Service, You agree to the
collection and use of information in accordance with this Privacy Policy. This Privacy Policy has been
created with the help of the TermsFeed Privacy Policy Generator.
Interpretation and Definitions
Interpretation
The words of which the initial letter is capitalized have meanings defined under the following conditions.
The following definitions shall have the same meaning regardless of whether they appear in singular or in
plural.
Definitions
For the purposes of this Privacy Policy:
Account means a unique account created for You to access our Service or parts of our Service.
Company (referred to as either "the Company", "We", "Us" or "Our" in this Agreement) refers to
WooMoment, Scholtenstraat 27, 2313 GK, Leiden
Cookies are small files that are placed on Your computer, mobile device or any other device by a
website, containing the details of Your browsing history on that website among its many uses.
Country refers to: Netherlands
Device means any device that can access the Service such as a computer, a cellphone or a digital
tablet.
Personal Data is any information that relates to an identified or identifiable individual.
Service refers to the Website.
Service Provider means any natural or legal person who processes the data on behalf of the
Company. It refers to third-party companies or individuals employed by the Company to facilitate
the Service, to provide the Service on behalf of the Company, to perform services related to the
Service or to assist the Company in analyzing how the Service is used.
Usage Data refers to data collected automatically, either generated by the use of the Service or
from the Service infrastructure itself (for example, the duration of a page visit).
Website refers to Ah Folder, accessible from https://ahfolder.com
You means the individual accessing or using the Service, or the company, or other legal entity on
behalf of which such individual is accessing or using the Service, as applicable.
Collecting and Using Your Personal Data
Types of Data Collected
Personal Data
While using Our Service, We may ask You to provide Us with certain personally identifiable information
that can be used to contact or identify You. Personally identifiable information may include, but is not
limited to:

Email address
First name and last name
Usage Data
Usage Data
Usage Data is collected automatically when using the Service.
Usage Data may include information such as Your Device's Internet Protocol address (e.g. IP address),
browser type, browser version, the pages of our Service that You visit, the time and date of Your visit, the
time spent on those pages, unique device identifiers and other diagnostic data.
When You access the Service by or through a mobile device, We may collect certain information
automatically, including, but not limited to, the type of mobile device You use, Your mobile device unique
ID, the IP address of Your mobile device, Your mobile operating system, the type of mobile Internet
browser You use, unique device identifiers and other diagnostic data.
We may also collect information that Your browser sends whenever You visit our Service or when You
access the Service by or through a mobile device.
Tracking Technologies and Cookies
We use Cookies and similar tracking technologies to track the activity on Our Service and store certain
information. Tracking technologies used are beacons, tags, and scripts to collect and track information and
to improve and analyze Our Service. The technologies We use may include:
Cookies or Browser Cookies. A cookie is a small file placed on Your Device. You can instruct Your browser
to refuse all Cookies or to indicate when a Cookie is being sent. However, if You do not accept Cookies,
You may not be able to use some parts of our Service. Unless you have adjusted Your browser setting so
that it will refuse Cookies, our Service may use Cookies.
Flash Cookies. Certain features of our Service may use local stored objects (or Flash Cookies) to collect and
store information about Your preferences or Your activity on our Service. Flash Cookies are not managed
by the same browser settings as those used for Browser Cookies. For more information on how You can
delete Flash Cookies, please read "Where can I change the settings for disabling, or deleting local shared
objects?" available at https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objectsflash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_
Web Beacons. Certain sections of our Service and our emails may contain small electronic files known as
web beacons (also referred to as clear gifs, pixel tags, and single-pixel gifs) that permit the Company, for
example, to count users who have visited those pages or opened an email and for other related website
statistics (for example, recording the popularity of a certain section and verifying system and server
integrity).
Cookies can be "Persistent" or "Session" Cookies. Persistent Cookies remain on Your personal computer
or mobile device when You go offline, while Session Cookies are deleted as soon as You close Your web
browser. You can learn more about cookies on TermsFeed website article.
We use both Session and Persistent Cookies for the purposes set out below:
Necessary / Essential Cookies
Type: Session Cookies
Administered by: Us
Purpose: These Cookies are essential to provide You with services available through the Website
and to enable You to use some of its features. They help to authenticate users and prevent
fraudulent use of user accounts. Without these Cookies, the services that You have asked for
cannot be provided, and We only use these Cookies to provide You with those services.
Cookies Policy / Notice Acceptance Cookies
Type: Persistent Cookies
Administered by: Us
Purpose: These Cookies identify if users have accepted the use of cookies on the Website.
Functionality Cookies
Type: Persistent Cookies
Administered by: Us
Purpose: These Cookies allow us to remember choices You make when You use the Website, such
as remembering your login details or language preference. The purpose of these Cookies is to
provide You with a more personal experience and to avoid You having to re-enter your preferences
every time You use the Website.

For more information about the cookies we use and your choices regarding cookies, please visit our
Cookies Policy or the Cookies section of our Privacy Policy.
Type: Analytical cookies
These are cookies that are set by us or third parties to determine the use and quality of our website. These cookies ar
e used to improve the usability of our website and to find out where our users come from (direct, email, Facebook,
Google). For instance, our website places a cookie from Google, as part of the “Google Analytics” service and Goog
le adsense. Google may provide this information to third parties if Google is legally obliged to do so, or insofar as th
ird parties process the information on behalf of Google. ahfolder.com has allowed Google to use the set Analytics in
formation for other Google services, but we have disabled the forwarding of full IP addresses to Google via Analytic
s. The information is transferred to and stored by Google on servers in the United States or Europe. We have conclu
ded a processor agreement with Google about the handling of personal data.
The data collected with these analytical cookies can be shared by ahfolder.com with third parties.
Other third-party cookies
Other third parties, such as advertising networks, can also place cookies. These third parties only have access to the i
nformation these cookies collect. Advertising networks usually leave so-called “tracking cookies” on your device. Tr
acking cookies enable advertisers to track your surfing behavior so that they can show relevant advertisements on we
bsites you visit. ahfolder.com can also place tracking cookies itself, which are used when you surf to third-party web
sites where advertising networks can place advertisements. The data collected with these tracking cookies (such as ot
her websites visited by the user) can be shared by ahfolder.com with these third parties.
Equipment used
When using our services, we may store information about the equipment you use and its time. This includes a unique
device ID, the version of the operating system and settings of the device you use to access our services.
Use of Your Personal Data
The Company may use Personal Data for the following purposes:
To provide and maintain our Service, including to monitor the usage of our Service.
To manage Your Account: to manage Your registration as a user of the Service. The Personal
Data You provide can give You access to different functionalities of the Service that are available
to You as a registered user.
For the performance of a contract: the development, compliance and undertaking of the
purchase contract for the products, items or services You have purchased or of any other contract
with Us through the Service.
To contact You: To contact You by email, telephone calls, SMS, or other equivalent forms of
electronic communication, such as a mobile application's push notifications regarding updates or
informative communications related to the functionalities, products or contracted services,
including the security updates, when necessary or reasonable for their implementation.
To provide You with news, special offers and general information about other goods, services and
events which we offer that are similar to those that you have already purchased or enquired about
unless You have opted not to receive such information.
To manage Your requests: To attend and manage Your requests to Us.
For business transfers: We may use Your information to evaluate or conduct a merger,
divestiture, restructuring, reorganization, dissolution, or other sale or transfer of some or all of Our
assets, whether as a going concern or as part of bankruptcy, liquidation, or similar proceeding, in
which Personal Data held by Us about our Service users is among the assets transferred.
For other purposes: We may use Your information for other purposes, such as data analysis,
identifying usage trends, determining the effectiveness of our promotional campaigns and to
evaluate and improve our Service, products, services, marketing and your experience.
We may share Your personal information in the following situations:
With Service Providers: We may share Your personal information with Service Providers to monitor and
analyze the use of our Service, to contact You.
For business transfers: We may share or transfer Your personal information in connection with, or during
negotiations of, any merger, sale of Company assets, financing, or acquisition of all or a portion of Our
business to another company.
With Affiliates: We may share Your information with Our affiliates, in which case we will require those
affiliates to honor this Privacy Policy. Affiliates include Our parent company and any other subsidiaries,
joint venture partners or other companies that We control or that are under common control with Us.

With business partners: We may share Your information with Our business partners to offer You certain
products, services or promotions.
With other users: when You share personal information or otherwise interact in the public areas with
other users, such information may be viewed by all users and may be publicly distributed outside.
With Your consent: We may disclose Your personal information for any other purpose with Your consent.
Retention of Your Personal Data
The Company will retain Your Personal Data only for as long as is necessary for the purposes set out in
this Privacy Policy. We will retain and use Your Personal Data to the extent necessary to comply with our
legal obligations (for example, if we are required to retain your data to comply with applicable laws),
resolve disputes, and enforce our legal agreements and policies.
The Company will also retain Usage Data for internal analysis purposes. Usage Data is generally retained
for a shorter period of time, except when this data is used to strengthen the security or to improve the
functionality of Our Service, or We are legally obligated to retain this data for longer time periods.
Transfer of Your Personal Data
Your information, including Personal Data, is processed at the Company's operating offices and in any
other places where the parties involved in the processing are located. It means that this information may be
transferred to — and maintained on — computers located outside of Your state, province, country or other
governmental jurisdiction where the data protection laws may differ than those from Your jurisdiction.
Your consent to this Privacy Policy followed by Your submission of such information represents Your
agreement to that transfer.
The Company will take all steps reasonably necessary to ensure that Your data is treated securely and in
accordance with this Privacy Policy and no transfer of Your Personal Data will take place to an
organization or a country unless there are adequate controls in place including the security of Your data
and other personal information.
Disclosure of Your Personal Data
Business Transactions
If the Company is involved in a merger, acquisition or asset sale, Your Personal Data may be transferred.
We will provide notice before Your Personal Data is transferred and becomes subject to a different
Privacy Policy.
Law enforcement
Under certain circumstances, the Company may be required to disclose Your Personal Data if required to
do so by law or in response to valid requests by public authorities (e.g. a court or a government agency).
Other legal requirements
The Company may disclose Your Personal Data in the good faith belief that such action is necessary to:
Comply with a legal obligation
Protect and defend the rights or property of the Company
Prevent or investigate possible wrongdoing in connection with the Service
Protect the personal safety of Users of the Service or the public
Protect against legal liability
Security of Your Personal Data
The security of Your Personal Data is important to Us, but remember that no method of transmission over
the Internet, or method of electronic storage is 100% secure. While We strive to use commercially
acceptable means to protect Your Personal Data, We cannot guarantee its absolute security.
Children's Privacy
Our Service does not address anyone under the age of 13. We do not knowingly collect personally
identifiable information from anyone under the age of 13. If You are a parent or guardian and You are
aware that Your child has provided Us with Personal Data, please contact Us. If We become aware that
We have collected Personal Data from anyone under the age of 13 without verification of parental consent,
We take steps to remove that information from Our servers.

