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Privacybeleid
OJ Microline app/WEB-app
OJ Electronics A/S (“OJ Electronics”) respecteert uw privacy. Dit privacybeleid is van
toepassing op het gebruik van alle producten en diensten van OJ Electronics via een app of
WEB-app (de Applicatie).
Dit beleid is van toepassing op de Applicaties die in eigendom zijn van of worden gebruikt door
OJ Electronics, en op de informatie die wordt verwerkt met betrekking tot de thermostaatproducten van OJ Electronics en de Applicaties die hiertoe dienen. Dit beleid is echter niet van
toepassing op websites of andere diensten die gekoppeld zijn aan OJ Electronics of die kunnen
worden geopend via de Applicaties. Raadpleeg het privacybeleid van deze individuele websites
voor meer informatie over de gegevens die zij verzamelen en hoe die gegevens kunnen worden
gebruikt.
Door een Applicatie die hoort bij de thermostaatproducten van OJ Electronics te downloaden, te
installeren of te gebruiken, gaat u akkoord met de voorwaarden in dit Privacybeleid.
Gegevens die we van u ontvangen door het gebruik van onze diensten. We verzamelen en
verwerken automatisch gegevens die te maken hebben met het gebruik en de prestaties van onze
producten en diensten. Voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens raadpleegt u de
voorwaarden in het Meldingenformulier.
Gebruik van cookies. We gebruiken ook cookies wanneer u een van onze diensten opent via een
internetbrowser of applicatie op een computer of mobiel apparaat. Cookies identificeren uw
browser voor onze servers wanneer u onze diensten gebruikt. Het Cookiebeleid voor WEBapplicaties van OJ Electronics is ter referentie opgenomen in dit Privacybeleid. Voor meer
informatie over hoe we cookies gebruiken, raadpleegt u ons Cookiebeleid in de specifieke WEBapplicatie.
Voorschriften: Voor zover we dat wettelijk verplicht zijn, behouden we ons het recht voor om
informatie over u die we hebben verzameld, openbaar te maken. We kunnen bijvoorbeeld
verplicht zijn om informatie die we over u hebben verzameld, openbaar te maken als gevolg van
een dagvaarding, gerechtelijk bevel of andere juridische procedure, of om onszelf te verdedigen
tegen juridische aansprakelijkheid. We behouden ons het recht voor om uw persoonlijke
informatie openbaar te maken wanneer dat nodig is om vermoedelijke illegale activiteiten te
onderzoeken, te verhinderen of te verbieden.
Algemene beveiligingsmaatregelen. We nemen alle redelijke technische en organisatorische
beveiligingsmaatregelen, zoals het gebruik van firewalls en antivirussoftware, om het verlies,
misbruik of wijzigen van uw persoonsgegevens te voorkomen. Deze maatregelen kunnen echter
niet al het verlies, misbruik of wijzigen van uw persoonsgegevens voorkomen. Daarom kunnen
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we de veiligheid van deze gegevens niet garanderen. We zijn dan ook, voor zover de wet dat
toestaat, niet verantwoordelijk voor eventuele schade of aansprakelijkheid met betrekking tot
dergelijke incidenten.
Minderjarigen. We vragen niet bewust om persoonsgegevens van personen die jonger zijn dan
18 jaar en zullen deze niet bewust verzamelen. We bieden onze diensten en Applicaties aan voor
gebruik door volwassenen. Personen die jonger zijn dan 18 jaar dienen geen informatie te
verstrekken via onze Applicatie zonder toestemming van een ouder of verzorger.
Uw keuzes met betrekking tot uw persoonsgegevens. U kunt zelf bepalen of en welke
persoonsgegevens u aan ons verstrekt. Als u echter bepaalde informatie niet wilt verstrekken,
dan kan dit invloed hebben op uw ervaring met ons product en onze diensten.
Wijzigingen in ons beleid. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken, en waar
dit toegestaan is door de toepasselijke wetgeving, van tijd tot tijd en op elk moment, zonder
kennisgeving, de voorwaarden van dit Privacybeleid te herzien, aan te vullen en/of anderszins
te wijzigen en/of nieuwe of aanvullende regels, beleidsdocumenten of voorwaarden op te leggen.
Dergelijke updates, herzieningen, aanvullingen, vervangingen, wijzigingen en aanvullende
regels, beleidsdocumenten en voorwaarden worden van kracht direct nadat ze door
OJ Electronics op de website zijn geplaatst of op een andere manier aan u zijn verstrekt. De
ingangsdatum vindt u onderaan dit document. Lees dit document van tijd tot tijd door. Wanneer
u de Applicatie blijft gebruiken, betekent dat dat u akkoord gaat met de bijgewerkte of
gewijzigde voorwaarden.
OJ Electronics A/S
Stenager 13B
DK-6400 Sønderborg
Denemarken
E-mail: privacy@ojelectronics.com

Ingangsdatum: 1 april 2022.

Ref. Privacy Policy OJ Microline 02_NL

