Privacy
1. Beheer
1.1 De applicatie “Happiapp” (“App”) staat onder beheer van E-sites B.V. U kunt contact opnemen via
info@happiapp.nl.
1.2 Het UMC Utrecht en E-sites verlenen de gebruiker een niet-exclusief recht tot het gebruik van de
App voor niet-commerciële doeleinden. Dit betekent ook dat de gebruiker de App niet aan derden ter
beschikking mag stellen, verkopen, verhuren, decompileren, onderwerpen aan reverse engineering of
aanpassen zonder voorafgaande toestemming van het UMC Utrecht en E-sites B.V. Evenmin mag de
gebruiker technische voorzieningen die bedoeld zijn om de App te beschermen (laten) verwijderen of
(laten) omzeilen.
1.3 De App mag alleen gebruikt worden op het apparaat waarop de App is gedownload en geïnstalleerd.
1.4 Alle bepalingen over updates, ondersteuning en aansprakelijkheid uit deze disclaimer zijn van
overeenkomstige toepassing op de App.
2. Data en gegevens van bezoekers
De data van de gebruiker zullen alleen op de telefoon waarop de App geïnstalleerd is, bewaard worden.
De enige gegevens die E-sites B.V. krijgt zijn de aanmeldingsgegevens voor het verkrijgen van toegang
tot de applicatie. Deze gegevens zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter twee
uitzonderingen op deze regel:
a. Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken; en
b. Bij de registratie van een domeinnaam moeten bepaalde gegevens worden doorgegeven aan de
betreffende registrerende instantie. Voorbeelden van zo'n registrerende instantie zijn onder meer (maar
niet beperkt tot): SIDN (voor .nl-domeinnamen), RealTimeRegistrer ( RTR ), EURid (voor .eudomeinnamen) en DNS.be (voor .be-domeinnamen).
Tevens houden wij ons aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
3. Gebruik van de App
3.1 Gebruik van de App door de gebruiker vindt plaats voor eigen rekening en risico.
3.2 Voor het gebruik van de App dient de gebruiker zelf en voor eigen rekening zorg te dragen voor de
daarvoor geschikte apparatuur met de daarvoor noodzakelijke software.
3.3 De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de App. E-sites B.V. levert hierin aldus
geen ondersteuning, behalve bij het eventueel herstellen van door de gebruiker gemelde fouten.
3.4 De App mag alleen gebruikt worden op het apparaat waarop de App is gedownload en geïnstalleerd.

4. Beveiliging
E-sites B.V. zal er alles aan doen de App en de persoonsgegevens te voorzien van de beste beveiliging.
5. Updates
5.1 E-sites B.V. brengt van tijd tot tijd updates uit die fouten kunnen herstellen of het functioneren van
de App verbeteren.
5.2 Beschikbare updates voor de App zullen kenbaar worden gemaakt via notificatie langs Apple’s
Appstore en Google’s Playstore, waarbij het de verantwoordelijkheid van de gebruiker is deze
notificaties bij te houden.
6. Beperking aansprakelijkheid
E-sites B.V. stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de gegevens in de App juist zijn, maar kan niet
garanderen dat de in de App opgenomen gegevens te allen tijde volledig of juist zijn en is hiervoor dan
ook niet aansprakelijk.
7. Overige bepalingen
7.1 Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen E-sites B.V. en de
gebruiker worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.
7.2 Indien een bepaling uit de disclaimer nietig of vernietigbaar is, blijven de overige bepalingen uit de
disclaimer van kracht. E-sites B.V. en de gebruiker zullen over de inhoud van (een) nieuwe bepaling(en)
ter vervanging van de nietige of vernietigbare bepaling(en) in overleg treden, waarbij het uitgangspunt is
dat de nieuwe inhoud zoveel als mogelijk overeenkomt met de strekking en het doel van de
oorspronkelijke bepaling(en).
7.3 Naast deze disclaimer kunnen Apple’s Appstore en Google’s Playstore voorwaarden stellen aan het
verkrijgen van de App, het gebruiken daarvan en aanverwante zaken. De gebruiker dient hiervoor de
gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van Apple’s Appstore, Google’s Playstore, en eventueel van
toepassing zijnde voorwaarden op de website van de betreffende aanbieder te raadplegen.
7.4 Deze disclaimer kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Indien deze disclaimer wijzigt dan zullen we
dit melden in de App (onder PRIVACY). U kan dan daar ook de nieuwe bepalingen inzien. Zorg ervoor dat
u regelmatig dit gedeelte van de App bezoekt, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.
7.5 Op de app zijn naast deze disclaimer ook de algemene voorwaarden van het UMC Utrecht en E-Sites
B.V. van toepassing daar waar nodig. Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op de websites van
beide bedrijven.
8. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen terecht bij E-sites B.V. door een email te sturen naar
info@happiapp.nl

