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Deze Verklaring biedt u meer informatie over de gegevens die wij verzamelen,
gebruiken en delen en over ons streven om de persoonlijke gegevens die we
verzamelen met respect te behandelen.

Privacyverklaring van McAfee
McAfee, LLC en onze dochterondernemingen waarmee u een zakelijke relatie heeft
('McAfee', 'wij', 'ons') zijn zeer begaan met uw privacy en online veiligheid, die beide
een belangrijke onderdeel vormen van onze essentiële missie: het beschermen van
de gebruikers van onze producten en diensten ('u', 'uw') tegen diefstal, verstoring
en ongeautoriseerde toegang tot hun online gegevens en activiteiten. Deze
Privacyverklaring ('Verklaring') is opgesteld om u te informeren over de manier
waarop wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en delen.
Deze Privacyverklaring is van toepassing op persoonlijke gegevens die we
verkrijgen van personen die met ons communiceren via onze websites, producten,
diensten en webgebaseerde toepassingen (gezamenlijk, de 'Diensten'). Daarnaast
vallen sommige van onze producten en diensten, zoals ons uitgebreide assortiment
aan mobiele applicaties ('Apps'), onder een eigen Privacyverklaring. Indien een
aparte Privacyverklaring van toepassing is op een specifiek product of dienst,
bijvoorbeeld de Privacyverklaring van onze Mobiele Apps, zullen wij dit op
onze website (onze 'Site') vermelden.
Wanneer u toegang heeft tot of gebruik maakt van onze Diensten, verklaart u dat u
deze Verklaring heeft gelezen en u de inhoud begrijpt. Uw gebruik van onze
Diensten en enige onenigheid over privacy is onderhavig aan deze Verklaring en
onze Licentieovereenkomst (waaronder eventuele beperkingen van schade en
beslechting van geschillen).
Terwijl McAfee groeit, verandert ook ons bedrijf en kunnen wij deze Verklaring, of
andere privacyverklaringen van individuele producten bijwerken wanneer wij dat
gepast vinden. In het geval van wezenlijke veranderingen, zullen wij deze hiervan
tevoren melden en indien veranderingen betrekking hebben op u persoonlijk zullen

wij ook een poging doen direct met u contact op te nemen (bijvoorbeeld via e-mail
als wij uw e-mailadres hebben ontvangen). Het is dus van belang dat u de
Verklaring zo nu en dan opnieuw bekijkt om er zeker van te zijn dat u op de hoogte
bent van de meest recente versie.

Waarom verzamelen wij informatie en gegevens?
Wij zijn afhankelijk van zeer uiteenlopende informatie voor onze bedrijfsvoering. In
sommige gevallen kan het zo zijn dat deze informatie gegevens bevat die kunnen
worden gebruikt om een specifiek persoon te identificeren, ook wel Persoonlijke
gegevensgenoemd. In deze Verklaring geven wij verschillende voorbeelden van
hoe wij de verzamelde Persoonlijke gegevens gebruiken en waarom dit zo
belangrijk is. Bijvoorbeeld, wanneer een klant één van onze producten aanschaft,
moeten wij hun naam, e-mailadres en betaalgegevens opvragen om de transactie
te voltooien. Hieronder volgen enkele redenen waarom wij Persoonlijke gegevens
verzamelen, namelijk:
•
•
•

•
•
•

om onze producten en diensten, waaronder onze Apps en deze Site, te
kunnen aanbieden en na verloop van tijd te kunnen verbeteren;
om u onze producten en diensten te laten downloaden en aanschaffen;
om onze relatie met u te kunnen personaliseren en beheren, waardoor wij u
producten en diensten kunnen aanbieden waar u wellicht in bent
geïnteresseerd of om klantondersteuning te kunnen bieden;
om vragen of gebeurtenissen te kunnen beantwoorden, onderzoeken en
beheren;
om samen te kunnen werken met en te kunnen reageren op wetshandhaving
en wetgevers; en
vanwege onderzoeksaangelegenheden m.b.t. ons bedrijf, zoals
beveiligingsbedreiging en zwakke punten.

Welke Persoonlijke gegevens verzamelen wij?
Hieronder volgen een aantal voorbeelden van het type Persoonlijke gegevens dat
door McAfee kan worden verzameld. Welke specifieke gegevens verzameld moeten
worden hangt af van de gebruikte Diensten:
•

contactgegevens (zoals bijvoorbeeld naam, e-mailadres, postadres en
telefoonnummer);

•
•
•
•
•
•
•
•

betalingsgegevens (inclusief betaalkaartnummers, factuuradres en
bankrekeninggegevens);
aanschaf van McAfee producten of gebruikersgeschiedenis m.b.t.
producten/diensten;
account aanmeldingsgegevens;
uw locatie;
uw interesses;
demografische informatie;
foto's, afbeeldingen, video's en gerelateerde hashwaarden; of
biometrische gegevens zoals vingerafdrukken of spraakopnames.

Naast het bovengenoemde kunnen wij ook andere gegevens verzamelen met
betrekking tot gebruikersinteracties met of het gebruik van onze Diensten
('Gebruiksgegevens'). Veel van deze Gebruiksgegevens, bijvoorbeeld
clickstreamgegevens en verzamelde gebruiksstatistieken, zijn over het algemeen
niet persoonsgebonden. Echter, sommige Gebruiksgegevens kunnen, dan wel
alleenstaand of in combinatie met of gelinkt aan uw Persoonlijke gegevens, het
mogelijk maken dat uw identiteit wordt ontdekt. In dergelijke gevallen behandelen
wij de gecombineerde gegevens als Persoonlijke gegevens. In veel gevallen worden
Gebruiksgegevens automatisch verzameld door systemen of technologieën zoals
cookies (lees hier meer over Automatisch verzamelde informatie).
Hierna volgen een aantal voorbeelden van het type Gebruiksgegevens dat kan
worden verzameld door McAfee via uw webbrowser of via interactie met onze
producten en diensten:
•

details over uw computers, apparaten, applicaties en netwerken (waaronder
uw IP-adres, browserkenmerken, apparaat-ID, besturingssysteem en
taalvoorkeuren);

•

activiteiten op onze websites en gebruikspatronen van producten en
diensten (waaronder verwijzende URL's, data en tijden van websitebezoeken,
en clickstreamgegevens);

•

details over uw internet-, app- of netwerkgebruik (waaronder URL's of
domeinnamen van websites die u bezoekt, informatie over applicaties die
proberen toegang te krijgen tot uw netwerk, of dataverkeer);

•

gegevens over bestanden en communicatie, zoals mogelijke malware of
spam (waaronder computerbestanden, e-mails en bijlagen, e-mailadressen,
metagegevens en verkeersgegevens, of delen of hashes – een hash-bestand
is een bestand dat in een numerieke string is omgezet door een wiskundig
algoritme – of enig deel van deze gegevens);

Hoe verzamelen wij de informatie?
Wij verzamelen gegevens zowel direct van u alsook automatisch doordat u gebruik
maakt van onze Diensten en, in sommige gevallen, diensten van derden.
Informatie die u aan ons verstrekt: De gegevens die wij doorgaans direct via u
verstrekt krijgen zijn uw contactgegevens, betaal- en bankrekeninggegevens en
relatiegegevens zoals de inhoud van uw verzoeken aan de klantenservice,
beoordelingen die u heeft toegevoegd aan onze producten of antwoorden op
enquêtes. In de meeste gevallen kunt u kiezen hoeveel informatie u met ons deelt,
maar door benodigde informatie niet met ons te delen wordt u mogelijk beperkt in
uw deelname aan bepaalde activiteiten, zoals het verschaffen van betaalgegevens
om een aankoop te voltooien.
Automatisch verzamelde informatie: Wanneer u gebruikt maakt van of reageert
op onze Site en Diensten, ontvangen en bewaren wij de gegevens die tijdens uw
activiteit worden gegenereerd zoals Gebruiksgegevens en andere gegevens die
automatisch verzameld worden vanuit uw browser of mobiele apparaat. De
volgende gegevens kunnen hieronder vallen: uw IP-adres; type en versie van uw
browser; taalvoorkeur; geografische locatie via uw IP-adres of GPS, draadloos of
Bluetooth technologie op uw apparaat; besturingssysteem en computerplatform;
aankoopgeschiedenis; de volledige 'Uniform Resource Locator' (URL) clickstream
naar, via, en vanaf onze Site, waaronder datum en tijd; producten die u heeft
bekeken of gezocht en delen van onze Site die u heeft bezocht. Wij kunnen ook de
duur van uw bezoek en het aantal keren dat u de Diensten bezocht, aanschafte en
gebruikte vastleggen. Wij kunnen u één of meerdere unieke identificatoren
toewijzen zodat we uw toekomstige bezoeken beter kunnen volgen.
In de meeste gevallen wordt deze informatie aangemaakt door verschillende
traceringstechnologieën. Onder traceringstechnologieën kunnen 'cookies', 'flash
LSO's', 'webbakens' of 'webtaps' en 'clear GIF's' vallen. Als u meer wilt lezen over
hoe wij cookies en andere traceringstechnologieën gebruiken, kunt u hier terecht. U

kunt dan tevens meer te weten komen over hoe u het gebruik hiervan kan
beperken.
Wij verwijzen u naar onze Cookieverklaring voor meer informatie over cookies en
andere gelijksoortige technologieën die wij gebruiken.
Gegevens uit andere bronnen: Indien wij gegevens over u uit andere bronnen
krijgen, kunnen wij dit bij de gegevens voegen die wij al over u hebben.
Bijvoorbeeld, wanneer wij een lijst met abonnees van een publicatie ontvangen en
wij zien dat u een gebruiker bent van onze producten en een abonnee, dan kunnen
wij die gegevens combineren. Voorbeelden van gegevens die wij kunnen
ontvangen van andere bronnen zijn onder andere bijgewerkte bezorg- of
betaalgegevens, waarmee wij onze gegevens aanpassen, aankoop- en
aflossingsgegevens, klantondersteuning en registratiegegevens, paginaweergave,
zoektermen en zoekresultaten van zakelijke partners, en krediet- en
identificatiegegevens waarmee wij fraude kunnen detecteren en tegengaan.

Hoe gebruiken wij uw Persoonlijke gegevens?
Elke keer dat u een apparaat inschakelt, verbinding maakt met een netwerk of een
bestand opent, wordt u blootgesteld aan grote risico's door hackers, spammers,
malware, spyware en andere vormen van onbevoegde toegang tot uw gegevens en
systemen. Beveiligingsproducten en -diensten, zoals die van McAfee, zijn
ontworpen om u tegen deze gevaren te beschermen.
Beveiligings- en Dreigingdetectie. Door gegevens te verzamelen en te verwerken,
waaronder Persoonlijke gegevens,kunnen we bedreigingen voorspellen en u, uw
apparaten en uw gegevens beter beschermen.. McAfee kan bijvoorbeeld uw
gegevens gebruiken om:
•

•
•

•

data die verzonden wordt aan/van uw apparaat/apparaten te analyseren om
zo dreigingen, zwakke punten,
verdachte activiteit en aanvallen te kunnen isoleren en identificeren;
de reputatie van het apparaat of het document te beoordelen om u zo te
kunnen adviseren of er wel of geen toegang moet worden verleend;
deel te nemen aan een netwerk voor inlichtingen over dreigingen en
onderzoek en analyses uit te voeren, waaronder markt- en
consumentenonderzoek en trendanalyses; en
producten en diensten aan te passen om in te spelen op nieuwe dreigingen.

Zakelijke doeleinden. Tevens kunnen wij uw Persoonlijke gegevensvoor andere
zakelijke doeleinden gebruiken, waaronder:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

het analyseren van gedrag van gebruikers tijdens het gebruik van McAfeeproducten en -diensten om aangepaste voorkeuren aan te bieden;
het opzetten en beheren van McAfee accounts;
het verzamelen en verwerken van betalingen en het uitvoeren van
transacties;
het bieden van klantenondersteuning, beheren van abonnementen,
reageren op verzoeken, vragen en opmerkingen;
het communiceren over en mogelijk maken van deelname aan speciale
evenementen, programma's, enquêtes, wedstrijden, sweepstakes, en andere
aanbiedingen en promoties;
het mogelijk maken om berichten op onze blogs en andere vormen van
communicatie te plaatsen;
het aanpassen, meten en verbeteren van onze websites, producten, diensten
en advertenties;
het analyseren en ontwikkelen van nieuwe producten, diensten en websites;
het voeren van de boekhouding, verrichten van audits, factureren,
vereffenen en innen van facturen;
het voorkomen, detecteren, identificeren, onderzoeken van, reageren op en
beschermen tegen potentiële of feitelijke claims, aansprakelijkheden,
verboden gedrag en criminele activiteiten;
het naleven en handhaven van toepasselijke wettelijke voorschriften,
overeenkomsten en beleidsregels; en
het uitvoeren van andere activiteiten in overeenstemming met deze
Privacyverklaring.

Gegevensverwerking als onderdeel van de Diensten. Wij verwerken ook specifieke
gegevens als integraal onderdeel van onze Diensten. Als u een van onze producten
of diensten installeert of gebruikt, zal de software op de achtergrond van uw
computersysteem of apparaatomgeving actief zijn en specifieke beveiligings- en
privacybeschermingsactiviteiten uitvoeren, waaronder:
•
•
•
•

bescherming tegen spamberichten;
bescherming tegen virussen;
detectie en preventie van en bescherming tegen inbraak;
preventie en voorspelling van bedreigingen;

•
•
•
•

netwerkdefensie;
gegevensversleuteling;
vergrendeling van mobiele apparaten; en
back-up- en herstelactiviteiten.

Productupdates en -rapportage. Onze producten en diensten kunnen ook
bepaalde gegevens verwerken om updates en rapporten te leveren. Deze
updatefuncties kunnen uw systeem controleren om te kijken of er met betrekking
tot de diensten bestanden zijn die moeten worden vernieuwd of gemoderniseerd.
Producten en diensten kunnen bijvoorbeeld rapportbestanden naar McAfee
verzenden. Deze bestanden bevatten informatie, inclusief het aantal
gecontroleerde, verdachte, geïnfecteerde of ongewenste bestanden of e-mails, het
aantal infecties, de datum en hash-waarden van de gedetecteerde infecties en het
gegevens dat onterecht is aangewezen als verdacht of als betrouwbaar. Het doel
van deze rapporten is om de frequentie van bepaalde infecties en de verspreiding
van bedreigingen te analyseren. Ook gebruikt McAfee de informatie om het
product op basis van het daadwerkelijke gebruik aan te passen aan de voorkeuren
van de gebruiker.
Het ondersteunen van gratis producten en diensten
Wij bieden constant een assortiment aan gratis producten aan aan onze klanten.
Om deze producten gratis te kunnen blijven aanbieden, kunnen wij gegevens die
zijn verzameld via sommige van onze producten, zoals gegevens over de websites
die u bezocht, gebruiken om advertenties van ons of onze partners te
ondersteunen die aansluiten bij uw interesses. Dit doen wij door gegevens over uw
browser en internetactiviteiten die niet persoonsgebonden zijn met betrouwbare
derden te delen. Deze bedrijven mogen deze door ons verschafte gegevens niet
gebruiken om u te identificeren en zijn verplicht de door ons verschafte gegevens
uitsluitend in overeenstemming met onze toezegging aan u m.b.t. privacy te
gebruiken. Onze producten die data op deze manier gebruiken hebben ook
ingebouwde functies die u in staat stellen niet langer deel te nemen aan het delen
van gegevens.

Wanneer delen wij Persoonlijke gegevens?
Wij respecteren het belang van privacy. Anders dan waarin deze Privacyverklaring
in voorziet, verkopen wij uw Persoonlijke gegevens niet, noch delen wij deze met

niet-gelieerde derden voor hun eigen marketinggebruik, tenzij wij uw toestemming
hebben of wettelijk verplicht zijn om dit te doen. Over het algemeen kunnen wij
door ons verzamelde gegevens, waaronder Persoonlijke gegevens, vrijgeven om de
levering van onze Diensten te vergemakkelijken, om te communiceren met klanten
(bijv. om serviceproviders die functies voor ons uitvoeren tot dienst te zijn), voor
onze bedrijfsvoering, om onze Diensten te adverteren of promoten, om
aanpassingen aan of overdrachten van ons bedrijf te bewerkstelligen, zoals
wettelijk verplicht of met uw toestemming.
Wij kunnen Persoonlijke gegevens op de volgende manieren delen:
•

•

•

•

•

huidige en toekomstige leden van de McAfee-familie voor de doeleinden die
in deze Privacyverklaring worden beschreven, zoals: (i) het aanbieden van
diensten en inhoud (bijv. registratie, verkoop en klantenservice); (ii) het
helpen detecteren en voorkomen van mogelijk illegale activiteiten en
schending van ons beleid; en (iii) als richtlijn voor onze beslissingen over
producten, diensten en communicatie;
andere gebruikers die een wezenlijk onderdeel zijn van specifieke Diensten
waarbij u gekozen heeft om dergelijke informatie te delen, of waar u
gebruikersinhoud heeft gepost (bijv. commentaar en beoordelingen,
berichten op sociale media, foto's of locaties in groepen die u heeft
aangemaakt);
bevoegde serviceproviders die diensten voor ons uitvoeren (waaronder
clouddiensten, dataopslag, verkoop, marketing, onderzoeken, verwerken van
betalingen, klantondersteuning en rekeningen innen). Onze contracten met
onze serviceproviders bevatten afspraken waarin zij akkoord gaan met het
beperkte gebruik van Persoonlijke gegevens en het naleven van privacy- en
beveiligingsnormen die minstens net zo strikt zijn als de bepalingen in deze
Privacyverklaring. Onthoud dat wanneer u Persoonlijke gegevens direct deelt
met derden, zoals via een link op de McAfee-website, het verwerken daarvan
normaal gesproken is gebaseerd op de normen van deze derden (die
mogelijk niet gelijk zijn aan die van McAfee);
als we van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk en gepast is om
lichamelijke, financiële of andere schade, letsel of verlies te voorkomen,
waaronder om te beschermen tegen fraude of kredietrisico.
voor wettelijke, overheids- of juridische autoriteiten, zoals opgedragen of
verplicht door deze autoriteiten of toepasbare wetgeving, of in verband met

•

•

•

een wettelijke activiteit, zoals in reactie op een dagvaarding of voor een
onderzoek naar verdachte illegale activiteiten (waaronder het identificeren
van degenen die onze diensten gebruikt hebben voor illegale activiteiten).
Wij behouden het recht om wethandhavingsinstanties op de hoogte stellen
van activiteiten die wij te goeder trouw onrechtmatig achten.
in verband met of gedurende onderhandelingen van een fusie, acquisitie,
verkoop van activa of andere dergelijke zakelijke overdrachten waarbij
nagenoeg al onze activa of taken betrokken zijn waarbij Persoonlijke
gegevens worden overgedragen of gedeeld als onderdeel van de zakelijke
activa (op voorwaarde dat een dergelijke partij akkoord gaat met het gebruik
van de Persoonlijke gegevens in overeenstemming met deze Verklaring).
om marketing en reclame-inhoud over onze producten of andere producten
die u kunnen interesseren aan te bieden, kunnen wij uw Gebruiksgegevens
alsook geanonimiseerde gegevens delen met advertentienetwerken van
derden, socialemediapartners en soortgelijke aanbieders. Een uitgebreidere
beschrijving van onze relatie met externe reclamebedrijven is beschreven
onder het kopje 'Advertenties van derden'.
met anderen alleen met uw toestemming. Indien wij Persoonlijke gegevens
willen delen op een andere manier dan hierboven is beschreven, zullen wij u
in de gelegenheid stellen om een keuze te maken m.b.t. het delen en kunt u
er dus voor kiezen het ons niet toe te staan om de gegevens te delen.

Privacyrechten onder de Californische wetgeving - 'Shine the Light'-wet
McAfee deelt uw Persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met nietgelieerde derden voor hun eigen marketing.

Advertenties van derden
Adverteren is een manier voor McAfee om veel van onze gratis producten en
diensten te subsidiëren en ook een manier om u te informeren over producten en
diensten waarvan wij denken dat ze interessant zijn voor u. Wij hebben
overeenkomsten gesloten met externe reclamebedrijven die advertenties aan u
tonen en leveren terwijl u op onze Site bent of gebruik maakt van onze andere
producten zoals de Apps. Deze externe reclamebedrijven kunnen automatisch
Gebruiksgegevens ontvangen als dit zich voordoet. Ze kunnen ook cookies plaatsen
op uw computer of gebruik maken van andere technologieën zoals JavaScript en
'webbakens' (ook wel bekend als '1x1 gifs' of 'clear gifs') om de effectiviteit van hun
advertenties en de persoonlijke advertentie-inhoud te kunnen meten. Hierdoor kan

het advertentienetwerk uw computer of apparaat herkennen iedere keer als zij u
een advertentie toesturen. Op deze manier kunnen zij gegevens verzamelen over
waar personen die uw computer of browser gebruikten de advertentie zagen en
vaststellen of er op de advertentie werd geklikt. Externe reclamebedrijven kunnen u
ook advertenties doen toekomen via andere websites, gebaseerd op hun tracering
van de inhoud waarnaar u keek of die u heeft aangeklikt op onze Websites. Met
uitzondering van hetgeen beschreven in deze Verklaring, geven wij externe
reclamebedrijven geen toegang tot uw contactgegevens zoals uw e-mailadres,
telefoonnummer of adres, zonder uw toestemming. Bekijk onze Cookieverklaring
om meer te weten te komen over de traceringstechnologieën die McAfee gebruikt,
zoals cookies en hoe u ervoor kunt kiezen dergelijke technologieën en advertenties
niet toe te staan. Deze Verklaring is niet van toepassing op het gebruik van cookies
of andere traceringstechnologieën van onze adverteerders.
Als u heeft ingesteld dat uw Apps toegang hebben tot uw locatie, kunnen onze
mobiele advertentiepartners uw locatie gebruiken om gerichter te kunnen
adverteren. U kunt de locatiefunctie van uw apparaat gebruiken om deze targeting
uit te schakelen.
'Do Not Track'-openbaarmaking: Onze Site reageert niet op 'Do Not Track'signalen. U kunt echter bepaalde vormen van tracering uitschakelen zoals
hierboven beschreven (bijv. het uitschakelen van cookies). Voor meer informatie
over 'Do Not Track'-signalen, klikt u hier.

Welke beveiligingsmaatregelen handhaven wij?
Wij gebruiken administratieve, organisatorische, technische en fysieke
beveiligingsmechanismen om de Persoonlijke gegevens die wij verzamelen en
verwerken te beschermen. Onze beveiligingscontroles zijn ontworpen om een
gepast niveau van vertrouwelijkheid van gegevens, integriteit en toegankelijkheid te
handhaven. Wij testen regelmatig onze website, datacentra, systemen en andere
infrastructuur op beveiligingsproblemen.
McAfee verwerkt gegevens van betaalkaarten in lijn met de norm voor
gegevensbeveiliging in de betaalkaartenbranche (PCI-DSS). Bijvoorbeeld, wanneer u
een betaling doet via onze website met uw creditcard, gebruiken wij SSL-encryptie
voor het verzenden van het creditcardnummer.

Welke keuzes heeft u met betrekking tot uw Persoonlijke
gegevens?
Wij bieden bepaalde keuzes wat betreft de manier waarop we met onze gebruikers
communiceren en welke Persoonlijke gegevens we over hen verzamelen. Bij veel
McAfee-producten kunnen gebruikers kiezen hoe hun persoonlijke gegevens
worden verzameld.
•

•

•

U kunt ervoor kiezen om marketingberichten van ons niet langer te
ontvangen door u via de volgende link af te melden of de instructies in onze
marketingmails te volgen, naar het gedeelte Mijn Account op onze website
te gaan, of contact op te nemen met ons zoals beschreven in de sectie
'Contact' hieronder.
Veel McAfee-producten bevatten instellingen die gebruikers en beheerders in
staat stelt om te beheren hoe producten gegevens verzamelen. Raadpleeg
de relevante producthandleiding of neem contact met ons op via het
betreffende kanaal voor technische ondersteuning.
Als u uw Persoonlijke gegevens van een verklaring op de website van McAfee
wilt verwijderen, neemt u contact op met de klantenservice.

Indien u ervoor kiest om niet langer marketinginformatie te ontvangen, kan McAfee
nog steeds met u communiceren over zaken zoals beveiligingsupdates, het
functioneren van producten, het reageren op dienstverzoeken of andere
transactionele, niet-marketing/administratief gerelateerde doeleinden.
Hoe kunt u toegang krijgen tot gegevens en deze corrigeren?
Wanneer u zich inschrijft voor McAfee-producten, kunt u uw Persoonlijke gegevens
wijzigen en inzien door in uw profiel naar 'Mijn account' te gaan. Een alternatief is
dat u vraagt om toegang tot, aanpassingen aan of verwijdering van uw Persoonlijke
gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetten door contact met ons
op te nemen zoals hieronder beschreven. Voor sommige verzoeken kunnen er
administratieve kosten in rekening gebracht worden (indien wettelijk toegestaan).
Wij zullen u informeren over eventuele kosten voordat wij uw verzoek uitvoeren.

Het bewaren van gegevens
De periode gedurende welke we uw Persoonlijke gegevens zullen bewaren, hangt
af van de doeleinden waarvoor we de informatie gebruiken. McAfee bewaart uw
Persoonlijke gegevens zolang u een geregistreerde abonnee of gebruiker van onze

producten bent of zolang wij andere bedrijfsredenen te hebben om dit te doen, en
daarna niet langer dan is verplicht of toegestaan door de wet of het beleid inzake
gegevensbewaring van McAfee (McAfee's Records Retention Policy), redelijkerwijs
noodzakelijk is ten behoeve van interne rapportages en afstemming of om u te
voorzien van feedback of informatie die u kunt aanvragen. De door ons
verzamelde informatie kan worden opgeslagen en verwerkt op servers in de
Verenigde Staten en op elke andere plek ter wereld waar McAfee en onze
serviceproviders faciliteiten hebben.

Privacy van kinderen
Sommige Diensten van McAfee hebben beveiligingsfuncties die gebruikt kunnen
worden om de online activiteiten van kinderen, hun fysieke locatie en wanneer zij
gebruik maken van het geregistreerde apparaat vast te leggen. McAfee verzamelt
niet doelbewust Persoonlijke gegevens van kinderen onder de leeftijd van 13 jaar
zonder eerst toestemming van de ouders te verkrijgen in overeenstemming met
toepasbare wetgeving zoals de Children’s Online Privacy Protection Act van de
Verenigde Staten en soortgelijke wetgeving in de rest van de wereld. Voor
producten die gebruikt kunnen worden door kinderen, is er de optie voor ouders of
wettelijke verzorgers om op elk gewenst moment het profiel van het kind te
verwijderen, naar het inzicht van de ouder of verzorger. Wij gebruiken niet bewust
Persoonlijke gegevens van kinderen voor welke doeleinden dan ook, behalve om
producten te leveren die gezinsgerelateerde of kindgerelateerde
beschermingsdiensten bevatten. Als u van mening bent dat wij foutief gegevens
over uw kind hebben verzameld of u vragen heeft of zich zorgen maakt over onze
handelswijzen met betrekking tot kinderen, kunt u contact met ons opnemen via de
gegevens onder het kopje 'Contact', waarna wij zo spoedig mogelijk zullen
reageren.

Gegevensoverdracht
McAfee is gevestigd in de Verenigde Staten en heeft bedrijfsonderdelen, entiteiten
en serviceproviders in de Verenigde Staten en over de hele wereld, inclusief India.
Als zodanig kunnen wij en onze serviceproviders uw Persoonlijke gegevens
overdragen aan of bekijken in rechtsgebieden die niet hetzelfde niveau aan
gegevensbescherming bieden als uw eigen rechtsgebied. Wij zullen er zorg voor
dragen dat uw Persoonlijke gegevens met een gepaste mate van bescherming

worden behandeld in de rechtsgebieden waarin wij werken. Indien u zich bevindt
in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland bieden wij gepaste
bescherming tijdens de overdracht van Persoonlijke gegevens aan landen buiten de
EER of Zwitserland via een aantal wederzijdse overeenkomsten binnen het bedrijf
gebaseerd op de modelcontractbepalingen zoals bepaald in de EU
Gegevensbeschermingsrichtlijn 95/46/EG.

Koppelingen naar andere websites
Onze Site bevat mogelijk koppelingen naar andere websites voor uw
gebruiksgemak en informatie. Deze websites kunnen worden beheerd door
bedrijven die niet gelieerd zijn aan McAfee. Gekoppelde websites kunnen
hun eigen privacybeleid of -verklaringen hebben en we raden u nadrukkelijk aan
deze informatie door te nemen als u een dergelijk website bezoekt. Wij zijn niet
aansprakelijk voor de inhoud, privacygebruiken of het gebruik van andere websites
die niet gelieerd zijn aan McAfee.

Contact
Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot deze Privacyverklaring, of
wanneer u de informatie die wij over u hebben wilt bijwerken of uw voorkeuren wilt
doorgeven, kunt u contact met ons opnemen via het emailadres privacy@mcafee.com of op een van de volgende manieren:
in de Verenigde Staten kunt u ons bereiken door te bellen met +1 972-963-7902 of
door ons aan te schrijven via:
Attn: Legal Department – Privacy Office,
5000 Headquarters Drive,
Plano, TX 75024, Verenigde Staten.
In de Europese Economische Ruimte kunt u ons bereiken door te bellen met +44 (0)
1753 217 500 of door ons aan te schrijven via:
227 Bath Road
Slough, Berkshire
SL1 5PP, Verenigd Koninkrijk
In Japan kunt u ons bereiken door te bellen met het McAfee Informatiecentrum:+81
0570-010-220 of door ons aan te schrijven via:

Personal Information Protection Manager
McAfee Co., Ltd.
Shibuya Mark City West,
Dougenzaka 1-12-1,
Shibuya-ku,
Tokio, 150-0043, Japan
Tel: (telefooncentrale) 03-5428-1100

Cookieverklaring van McAfee
Onze Sites (zoals hieronder gedefinieerd) gebruiken Cookies en Soortgelijke
technologieën om ervoor te zorgen dat onze bezoekers de best mogelijke ervaring
hebben door u gepersonaliseerde informatie aan te bieden, uw marketing- en
productvoorkeuren te onthouden en u te helpen de juiste informatie te vinden. U
kunt hieronder meer informatie vinden over Cookies en Soortgelijke technologieën,
over hoe wij ze gebruiken en hoe u ze kunt beheren.

Het gebruik van Cookies en Soortgelijke technologieën
Deze Verklaring beschrijft hoe McAfee (waaronder bepaalde aan McAfee gelieerde
partijen en Serviceproviders) (gezamenlijk 'wij' of 'ons') Cookies en Soortgelijke
technologieën (zoals pixel tags, webbakens, clear GIF's, JavaScript, en lokale opslag)
gebruikt. Wij zullen deze Cookies en Soortgelijke technologieën in het vervolg van
deze Verklaring 'Traceringstechnologieën' noemen. We zullen ook beschrijven
welke opties u hebt m.b.t. Traceringstechnologieën. Deze Verklaring omvat het
gebruik van Cookies die in verband met de websites, mobiele websites en apps van
McAfee (de 'Sites') kunnen worden gebruikt.
In sommige gevallen, kunnen wij Traceringstechnologieën gebruiken om gegevens
te verzamelen die persoonsgebonden zijn of kunnen worden gebruikt om iemand
te identificeren indien gecombineerd met andere gegevens. In dergelijke gevallen is
onze Privacyverklaring van toepassing als aanvulling op deze Cookieverklaring.

Wat zijn Traceringstechnologieën?
Cookies zijn kleine documenten, normaal gesproken bestaand uit letters en
nummers, die op uw computer, tablet, telefoon of soortgelijk apparaat worden
geplaatst wanneer u met het apparaat een website bezoekt. Cookies worden veel
gebruikt door eigenaren van websites en hun serviceproviders of partners om hun
website te laten werken, efficiënter te laten functioneren en analytische gegevens
te verkrijgen.
Dit zijn de verschillende soorten Cookies die onze Sites gebruiken:
•

Technische Cookies. Deze Cookies zijn nodig voor de werking van onze Sites
(bijv. zodat u kunt inloggen op beveiligde delen van onze website of gebruik

•

•

•

•

kunt maken van het winkelwagentje). Deze Cookies zorgen ervoor dat u over
de Sites kunt navigeren en gebruik kunt maken van hun functies. Het
uitschakelen van deze Cookies zal het functioneren van de Sites belemmeren
en kan zelfs functies of diensten onbereikbaar maken.
Analytische Cookies en Aanpassingscookies. Door deze Cookies kunnen
wij de activiteiten op onze Sites en op andere sites waar wij inhoud plaatsen
analyseren zodat wij de manier waarop onze Sites werken kunnen
verbeteren en optimaliseren. Bijvoorbeeld: wij kunnen dit type Cookie
gebruiken om ervoor te zorgen dat bezoekers gemakkelijk de informatie
kunnen vinden die zij zoeken. Eén manier waarop wij dit doen is door de
bezoekers te herkennen en tellen en bij te houden hoe zij over de Site
navigeren wanneer zij er gebruik van maken. Analytische Cookies helpen ons
ook de prestaties van onze reclamecampagnes te meten zodat wij onze
reclamecampagnes kunnen verbeteren en de inhoud van onze Sites kunnen
optimaliseren voor degenen die onze advertenties bekijken.
Functionele Cookies. Deze Cookies worden gebruikt om u te herkennen
wanneer u terugkeert naar onze Sites. Hierdoor kunnen wij onze inhoud voor
u personaliseren, u bij naam begroeten en uw voorkeuren onthouden
(bijvoorbeeld uw taalkeuze of regio).
Advertentiecookies. Deze Cookies registeren uw online activiteiten,
waaronder uw bezoeken aan onze Sites, de pagina's die u bezocht heeft en
de koppelingen en advertenties waar u op heeft geklikt. Eén van de doelen
hiervan is om de inhoud die aan u wordt getoond op onze Sites relevanter
voor u te maken. Een ander doel is het laten tonen van advertenties en
andere mededelingen aan u die zijn ontworpen om relevanter te zijn voor uw
interesses. Het tonen van advertenties gericht op uw interesses kan worden
verzorgd door ons, onze serviceproviders en partners zoals uitgevers,
datamanagementplatforms en vragende platforms. Bijvoorbeeld: wanneer u
kijkt op een pagina van een van onze Sites, kunnen wij een advertentie aan u
tonen, op onze Site of andere sites, voor producten die refereren aan die
pagina of voor soortgelijke producten of diensten. Onze serviceproviders,
partners en wij kunnen ook andere data bij de gegevens voegen die
verzameld worden door Cookies, waaronder gegevens verkregen van
derden, en deze gegevens delen met derden met als doel om advertenties
aan u te tonen.
Flashcookies. Een Flashcookie is een klein databestand geplaatst op een
computer die gebruikmaakt van Adobe Flash of een soortgelijke technologie
die op uw computer is ingebouwd of door u is gedownload of geïnstalleerd
op uw computer. Wij gebruiken deze technologieën voor personalisatie, om

•

uw online ervaring te verbeteren, om processen te vergemakkelijken en voor
het personaliseren en opslaan van uw instellingen. Flashcookies kunnen ook
de bezoekers van onze website helpen bij, bijvoorbeeld, het instellen van het
volume tijdens het afspelen van een video, het spelen van online games en
het uitvoeren van enquêtes. Zij helpen ons onze sites te verbeteren door te
bij te houden welke delen het meeste interesse opwekken bij bezoekers. Ze
kunnen ook worden herkend door andere sites of door onze marketing- en
zakenpartners. Flashcookies zijn anders dan browsercookies, en de
cookiemanagementtools aangeboden door uw browser kunnen wellicht
Flashcookies niet verwijderen. Klik hier om meer te weten te komen over hoe
u de privacy- en opslaginstellingen voor Flashcookies beheert. Als u
Flashcookies of andere soortgelijke technologieën uitschakelt, is het mogelijk
dat u geen toegang meer heeft tot bepaalde functies en diensten die uw
online ervaring efficiënter en prettiger maken.
Webbakens. Een webbaken is een zeer klein transparant
afbeeldingsbestand dat wordt gebruikt om uw navigatie over een website of
een aantal websites bij te houden. Zij worden ook wel 'webtaps' of 'clear
GIF's' genoemd. Webbakens in combinatie met Cookies worden gebruikt om
beter te begrijpen hoe een gebruiker over de website navigeert.

Hoe verzamelen en gebruiken wij andere gegevens?
Onze serviceproviders en wij kunnen Traceringstechnologieën gebruiken voor
verschillende doeleinden, waaronder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

om ons en derden te helpen informatie te verkrijgen over uw bezoeken aan
de Sites;
om uw bestellingen te verwerken;
om het patroon van uw bezoeken te kunnen analyseren en onze Sites te
verbeteren;
om advertenties, mededelingen en inhoud van ons of derden te bezorgen op
onze Sites of die van derden, die specifiek aansluit bij uw interesses;
om uw taalvoorkeur en andere voorkeuren te onthouden;
om u te helpen de informatie te vinden waarnaar u op zoek bent;
om een veilige en beveiligde dienst voor online transacties te kunnen bieden;
om bij te houden hoeveel mensen onze Sites gebruiken en hoe ze deze
gebruiken;
om onze Sites efficiënt te laten functioneren.

Als u zich registreert op één van onze Sites, of ons op een andere manier van
Persoonlijke gegevens voorziet, kunnen wij die gegevens verbinden met andere
gegevens die wij over of van u hebben verzameld, met betrekking tot uw gebruik
van onze Sites, of met gegevens over u die wij van derden ontvangen. Wij kunnen
deze gecombineerde gegevens gebruiken voor doeleinden die overeenkomen met
onze Privacyverklaring, waaronder marketing.

Hoe lang blijven Traceringstechnologieën aanwezig op mijn
apparaat?
Sommig Cookies blijven tussen browsersessies op uw apparaat staan. Ze verliezen
hun geldigheid niet bij het afsluiten van de browser. Dit worden 'permanente'
Cookies genoemd. Hoe lang permanente Cookies op uw apparaat blijven staan
verschilt van Cookie tot Cookie. Wij en anderen gebruiken permanente Cookies
voor verschillende doeleinden, zoals het opslaan van uw voorkeuren zodat deze
beschikbaar blijven voor uw volgende bezoek en om nauwkeuriger bij te houden
hoe vaak u onze Sites bezoekt, hoe vaak u terugkeert, hoe uw gebruik van onze
Sites verschilt per keer en hoe effectief advertenties zijn.
Andere Cookies zijn actief vanaf het moment dat u onze Site bezoekt tot aan het
einde van de betreffende webbrowsingsessie. Deze Cookies verliezen hun
geldigheid en worden automatisch verwijderd wanneer u de browser afsluit. Dit
worden 'sessiecookies' genoemd.

Wie plaatst de Traceringstechnologieën op mijn apparaat?
Cookies kunnen door McAfee als de beheerder van de Site op uw apparaat worden
geplaatst. Dit worden 'first-party' Cookies genoemd. Sommige Cookies kunnen door
derden, andere partijen dan McAfee, op uw apparaat worden geplaatst. Dit worden
'Cookies van derden' genoemd. Bijvoorbeeld: een McAfee-partner kan een Cookie
van derden gebruiken om online chatdiensten aan te bieden.
Cookies kunnen ook gebruikt worden om ons en derden te laten weten wanneer u
onze Sites bezoekt en om ons te laten begrijpen hoe u met e-mails, advertenties en
andere inhoud omgaat. Samengevoegde en andere gegevens die individuele
gebruikers niet identificeren (zoals uw besturingssysteem, browserversie en de URL
waarvandaan u naar de Site kwam, waaronder uit e-mails en advertenties) kunnen
via Cookies worden verkregen en worden gebruikt om uw ervaring te verbeteren en
verkeerspatronen te helpen begrijpen. Deze technologie telt het aantal gebruikers

die een bepaalde dienst bezoeken via specifieke reclamebanners buiten de McAfeesite of die op koppelingen of afbeeldingen in de e-mailnieuwsbrieven van McAfee
klikken. Deze Cookies worden ook gebruikt als tool om samengevoegde statistieken
te verzamelen over hoe de McAfee-sites worden gebruikt, om analyses uit te
voeren en ons te helpen onze Sites te optimaliseren, en om ons te helpen u
advertenties aan te bieden die gebaseerd zijn op uw interesses, zoals hieronder
verder uitgelegd.

Hoe gebruikt McAfee online en mobiel adverteren?
Wij en derde partijen, waaronder technologische partners en serviceproviders,doen
aan adverteren op basis van interesses, zodat wij advertenties en
gepersonaliseerde inhoud kunnen aanbieden waarvan wij en andere adverteerders
denken dat deze uw interesse wekken. Met betrekking tot externe verkopende
partijen die Cookies gebruiken om diensten voor ons te leveren, heeft McAfee geen
controle over het gebruik van deze technologie of de resulterende gegevens en is
dan ook niet verantwoordelijk voor eventuele handelingen of beleid van dergelijke
externe partijen. Wij wijzen op enkele bronnen in deze Verklaring (zie 'Hoe kan ik
Traceringstechnologieën beheren?' hieronder) die u kunnen helpen.
Advertenties kunnen aan u gericht worden op basis van uw online of mobiel gedrag
(op de McAfee-sites of andere sites), uw zoekactiviteiten, uw reactie op één van
onze advertenties of e-mails, de pagina's die u bezocht, uw geografische locatie of
andere gegevens. Deze advertenties kunnen verschijnen op onze Sites of op
websites van derden. De technologiepartners met wie wij samenwerken om ons te
helpen met adverteren op basis van interesses kunnen lid zijn van zelfregulerende
verenigingen zoals het Network Advertising Initiative (NAI) en de Digital Advertising
Alliance (DAA). Voor Sites gericht op de personen die zich in de Europese Unie
bevinden, kunnen wij samenwerken met technologiepartners die lid zijn van
de European Digital Advertising Alliance (eDAA). U kunt ook advertenties van
derden op onze Sites of andere websites of eigendommen zien die gebaseerd zijn
op uw bezoeken aan en activiteiten op onze Sites en andere sites.

Hoe kan ik Traceringstechnologieën beheren?
U kunt kiezen of u Cookies wel of niet accepteert. Eén manier om dit te doen is via
uw browserinstellingen. De meeste internetbrowsers staan een mate van beheer
van de meeste Cookies toe via de browserinstellingen (let op: als u in de
browserinstellingen kiest om alle Cookies te blokkeren, is het mogelijk dat u niet

langer volledig gebruik kunt maken van de Site). U kunt online meer informatie
vinden over hoe u Cookies kunt beheren. Zo geven de onderstaande links meer
informatie over hoe u de Cookie-instellingen kunt aanpassen in enkele populaire
browsers:
•
•
•
•

Apple Safari
Google Chrome
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox

U kunt ook gebruikmaken van een browser plug-in zoals Ghostery of de Tracking
Protection List van TRUSTe. (Een browser plug-in is een softwareonderdeel dat
extra mogelijkheden aan uw browser toevoegt, bijvoorbeeld om video's af te spelen
of op virussen te scannen). Adobe Flash Player is software die het bekijken van
multimedia op een computer ondersteund. Websites die Adobe Flash gebruiken
kunnen ook Flashcookies opslaan. Flashcookies worden ook wel 'Flash Local Shared
Objects' (LSO's) genoemd. McAfee kan 'Flash LSO's' gebruiken om speciale inhoud
zoals een video of geanimeerde weergave aan te bieden.
Voor meer informatie over advertenties op basis van interesses en keuzes, kunt u
terecht op de volgende websites: Digital Advertising Alliance, Network Advertising
Initiative, en Interactive Advertising Bureau (IAB) voor Europa. U kunt het gebruik
van Cookies voor het aan u aanpassen van inhoud of advertenties uitschakelen
door de volgende koppelingen te bezoeken. Let op: als u voor uitschakelen kiest,
ziet u niet per definitie minder advertenties. Echter sluiten de advertenties mogelijk
wel minder goed aan bij uw interesses.
•
•

http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp
http://www.aboutads.info/choices

Hoe reageert McAfee op een 'Do Not Track'-signaal?
Er is momenteel geen vanuit de industrie overeengekomen reactie op 'Do Not
Track'-signalen. Momenteel reageren de Diensten en Sites van McAfee niet op een
'Do Not Track'-signaal van gebruikers.

Privacy
Wij vinden goede privacygebruiken zeer belangrijk. Voor meer informatie over onze
privacygebruiken verwijzen wij u naar onze Privacyverklaring en onze Gedragcode.

Contact
Indien u vragen heeft over hoe wij Cookies gebruiken, kunt u contact met ons
opnemen via de hieronder vermelde kanalen. Vermeld uw contactgegevens en een
gedetailleerde beschrijving van uw vraag over Cookies.
McAfee LLC

Attn: Legal Department – Privacy Office,
5000 Headquarters Drive, Plano TX 75024, Verenigde Staten
•
•

E-mail: privacy@mcafee.com
Tel.: +1 972-963-7902

Deze Verklaring is een nieuw versie van en vervangt vorige versies. Wij kunnen deze
Verklaring op ieder moment aanpassen. Het gedeelte 'LAATST BIJGEWERKT OP'
onderaan deze pagina toont wanneer deze Verklaring voor het laatst is herzien.
Wijzigingen aan deze Verklaring worden van kracht wanneer wij de herziene
Verklaring beschikbaar maken op of via onze Sites.
LAATST BIJGEWERKT OP: 3 april 2017

Privacyverklaring mobiele app
Ingangsdatum: 3 april 2017

McAfee, LLC en zijn dochterondernemingen waarmee u een zakelijke relatie
heeft ('McAfee', 'wij', 'ons') zijn zeer begaan met uw privacy. Deze Privacyverklaring
mobiele app ('Privacyverklaring app') beschrijft ons privacybeleid met betrekking
tot het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van uw persoonlijke gegevens via onze
mobiele apps (onze 'app' of 'apps').
1. Wat verzamelen wij?
Gegevens die u verstrekt:
Wij kunnen van u verlangen dat u zich registreert voor het gebruik van de apps. Voor
het registreren kunnen wij persoonlijke gegevens nodig hebben zoals uw e-mailadres,
naam en een unieke gebruikersnaam of wachtwoord. In sommige gevallen kunt u ook
inloggen met de gegevens van uw Google- of Facebook-account die dan alleen wordt
gebruikt om toegang te krijgen tot uw account en uw account te beheren.
Voor de functies van de apps kan toegang tot uw persoonlijke gegevens nodig zijn
voordat u de apps kunt gebruiken. Dit gaat dan bijvoorbeeld om contactgegevens
zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en unieke inloggegevens. De
apps kunnen ook toegang hebben tot unieke genummerde identificatoren
toegewezen aan uw apparaat zoals uw ID/IDFA voor mobiele advertenties, de ID's van
uw Bluetooth-apparaten en het ID van uw mobiele apparaat.
Er kunnen ook andere soorten gegevens door de apps worden verzameld, zoals:
•

ID's van Bluetooth-apparaten die verbinding maken met uw mobiele apparaat;

•

media zoals foto's en video's die u opslaat of waarvan u toestaat dat wij er
toegang tot krijgen;

•

apparaatgegevens zoals het besturingssysteem, ID van het apparaat en het
type apparaat;

•

lijsten van andere apps op uw apparaat en informatie over deze applicaties;

•

uw locatie;

•

gegevens over uw abonnement op McAfee-producten, zoals gebruikte
producten, registratiegegevens, productcode en dergelijk;

•

informatie over bezochte en bekeken websites;

•

batterijniveau, aan/uit-status van uw apparaat.

Toegang tot bovenstaande gegevens (zoals uw locatie) kan worden verhinderd door
het besturingssysteem van uw mobiele apparaat en daarom hebben we uw
goedkeuring nodig voordat we toegang hebben tot deze gegevens. Het is aan u of u
deze toegang verleend; echter, indien u deze toegang niet verleend, kan de
functionaliteit van de apps worden belemmerd.
U heeft ook de mogelijkheid om zo nu en dan vrijwillig extra gegevens te verstrekken
die niet nodig zijn voor de apps maar wel uw ervaring kan verbeteren.

Gegevens die wij automatisch van uw apparaat of apps verzamelen
Ter aanvulling op de hierboven genoemde informatie, verzamelen de apps ook
automatisch apparaatgerelateerde gegevens en prestatiegegevens van de app.
Hieronder vallen crash logs om de bruikbaarheid en prestaties van de apps te
beoordelen, de gebruiksduur van de apps en andere verzamelde of statistische
gegevens. Locatiegegevens kunnen automatisch verzameld worden, bijvoorbeeld via
GPS, voor het uitvoeren van bepaalde functies van de apps. Deze gegevens worden
apart van de persoonlijke gegevens verwerkt door de apps verzonden en opgeslagen
en bevatten geen gegevens die redelijkerwijs kunnen worden gebruikt voor het
identificeren van personen.
2. Hoe gebruiken wij uw Persoonlijke gegevens?
Naast het aanbieden en verbeteren van de apps en gerelateerde diensten, gebruiken
wij uw persoonlijke gegevens ook om met u te communiceren, waaronder voor het
toezenden van mededelingen en waarschuwingen, voor advertenties en marketing
binnen de app (in overeenstemming met uw marketingvoorkeuren), om te reageren
op uw verzoeken (zoals voor technische- of klantondersteuning) en voor onderzoeksen

analytische

doeleinden.

Buiten

de

doeleinden

beschreven

in

deze

Privacyverklaring app, kunnen wij uw persoonlijke gegevens ook anders gebruiken
zolang wettelijk toegestaan.

Sommige apps kunnen gegevens gebruiken van de websites die u heeft bezocht en
de geïnstalleerd apps op uw apparaat om u relevantere advertenties te tonen. Als wij
dit doen, zullen wij u op de hoogte stellen van deze activiteiten en u informeren over
de optie om dit uit te schakelen.
3. Hoe delen wij uw Persoonlijke gegevens?
Externe serviceproviders en gelieerde bedrijven
Buiten de in deze Privacyverklaring app genoemde gevallen verkopen, verhuren of
delen wij uw persoonlijke gegevens zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer of
adres niet. Mogelijk moeten wij de via onze apps verzamelde gegevens delen met
onze gelieerde bedrijven en met externe serviceproviders om de apps, hun functies
en

diensten,

waaronder

technische-

en

klantondersteuning,

te

kunnen

ondersteunen.
Wij kunnen de advertentie-ID die is toegewezen aan uw apparaat samen met
gegevens over de door u bezochte websites of geïnstalleerde apps op uw apparaat
delen met externe serviceproviders zodat zij deze gegevens kunnen gebruiken om u
advertenties te tonen die meer aansluiten bij uw interesses. Deze gegevens zijn niet
persoonlijk identificeerbaar.
Sommige van onze providers kunnen uw gegevens gebruiken voor hun eigen
zakelijke doeleinden (zoals het verbeteren van hun eigen diensten) in een vorm die u
niet direct kan identificeren. Bijvoorbeeld: zij kunnen het aantal telefonische
oproepen naar de klantondersteuning bijhouden die nodig waren voordat een
probleem werd opgelost om zo de oplossingstermijn te verkorten. Onze contracten
verbieden externe serviceproviders om uw persoonlijke gegevens te gebruiken op
een wijze die in strijd is met deze Privacyverklaring app.
Voorwaarden van de externe serviceprovider
Sommige van onze externe serviceproviders kunnen extra voorwaarden en keuzes
hanteren die van toepassing zijn op uw gegevens. Wij zijn verplicht deze voorwaarden
en keuzes als volgt aan u beschikbaar te maken:

Google Maps: indien de app gebruikmaakt van de API van Google Maps, is hierop
de Privacyverklaring van Google van Google van toepassing. Bepaalde Maps-API('s)
bewaren en hebben toegang tot cookies en andere gegevens van de apparaten van
eindgebruikers.
Het Facebook Audience Network: Wij zijn lid van het 'Facebook Audience Network'.
Dit netwerk laat bedrijven hun advertenties aan Facebook-gebruikers tonen in apps
en websites die ook onderdeel zijn van het netwerk. Facebook helpt de advertenties
zo

te

selecteren

dat

zij

relevant

en

bruikbaar

zijn.

U

kunt

de

advertentievoorkeurentool van Facebook gebruiken om uw voorkeuren te bekijken,
toe te voegen of te verwijderen, waaronder of u deze voor u geselecteerde
advertenties wilt ontvangen (inclusief in onze apps). Wij raden u aan om het beleid
rondom gegevens en privacy van Facebookte bekijken. Advertenties in onze apps
kunnen ook 'Ad Choices opt-out'-iconen bevatten zodat u direct in onze app ervoor
kan kiezen deze functie uit te schakelen.
Andere manieren waarop uw persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld
Uw persoonlijke gegevens kunnen ook worden gebruikt of gedeeld met
rechtshandhavingsinstanties, overheidsinstanties of anderen indien wettelijk
verplicht, in verband met een aan- of verkoop, fusie of reorganisatie, of wanneer wij
dit nodig achten om onze rechten, eigendommen of veiligheid te beschermen, of om
een gerechtelijke procedure, rechterlijk bevel of juridisch procedure na te leven, zoals
bewijsvoering in procesvoering waarbij wij zijn betrokken. In het geval van een
verkoop of aankoop zullen wij de entiteiten waaraan wij uw persoonlijke gegevens
overdragen instrueren deze alleen op een wijze te gebruiken die overeenkomt met
deze Privacyverklaring app.
4. Uw keuzes.
U kunt een verzoek indienen om de persoonlijke gegevens die wij hebben met
betrekking tot uw gebruik van de apps te bekijken, aan te passen, bij te werken of te
verwijderen door contact met ons op te nemen zoals hieronder wordt beschreven
onder het kopje 'Contact'. U kunt uw abonnement op onze marketing-gerelateerde
berichten op ieder moment opzeggen door de instructies voor afmelden te volgen
die in elk marketing-gerelateerde bericht dat u toegezonden krijgt, is opgenomen of
door de instructies onder het kopje 'Contact' te volgen. Wij komen verzoeken binnen

de wettelijk gestelde tijdsperiode na. Let wel: als u ervoor gekozen heeft geen
marketing-gerelateerde e-mails van ons te ontvangen, kunnen wij u nog steeds
belangrijke administratieve mededelingen en mededelingen m.b.t. transacties in de
apps of voor diensten sturen ('dienstmededelingen').
U heeft via uw apparaatinstellingen (de zogenaamde 'Beperk reclametracking' op iOSapparaten en 'Advertenties op basis van uw interesses uitschakelen' op Android
apparaten) de mogelijkheid om het gebruik van informatie over uw apparaat voor
advertenties gebaseerd op uw interesses te beperken.
5. Beveiliging.
Wij nemen gepaste technische, administratieve en fysieke maatregelen om de
verstrekte persoonlijke gegevens te beschermen, maar u moet zich er wel bewust van
zijn dat geen enkele app of internetverbinding gegarandeerd 100% veilig is. Wanneer
persoonlijke gegevens op uw apparaat worden opgeslagen, is de beveiliging
afhankelijk van de eigen beveiligde opslagfaciliteiten van uw apparaat. U dient zorg
te dragen voor de geheimhouding van de gebruikersnaam en het wachtwoord van
uw account en de bescherming van uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen op
uw apparaat.
6. Internationale overdrachten.
Wij bevinden ons in de VS, maar zijn een mondiale onderneming. Daardoor kunnen
wij uw persoonlijke gegevens overdragen, opslaan of verwerken in de Verenigde
Staten (VS) of delen met andere internationale groepsondernemingen tijdens het
verwerken van de gegevens voor de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring
app. Wij kunnen ook uw persoonlijke gegevens overdragen aan onze externe
serviceproviders die zich mogelijk in een ander land bevinden dan u.
Door ons verzamelde persoonlijke gegevens uit de Europese Economische Ruimte en
Zwitserland is beschermd volgens de toepasselijke wettelijke voorschriften
vastgelegd in wederzijdse overeenkomsten binnen het bedrijf waarin de
modelcontractbepalingen zijn opgenomen zoals bepaald in de Richtlijn 95/46/EG van
het Europese Parlement en de Raad, bekend als de Gegevensbeschermingsrichtlijn
('de Richtlijn').

7. Het bewaren van gegevens.
Wij bewaren accountgegevens zoals uw naam, inloggegevens voor uw account en emailadres zolang uw account actief is. Echter, als u geen actieve gebruiker bent van
de app (zoals vastgesteld door het aantal inlogpogingen) zullen uw account en alle
gegevens na een redelijke termijn worden verwijderd. Indien uw gegevens zijn
verwijderd, moet u mogelijk een nieuw account aanmaken om de app weer te kunnen
gaan gebruiken. Bij sommige producten worden gegevens lokaal opgeslagen op uw
apparaat alsook op afstand op systemen van ons (of één van onze serviceproviders).
Over het algemeen: wanneer u de app van uw apparaat verwijdert, zullen ook lokaal
opgeslagen gegevens van uw apparaat worden verwijderd; echter, gegevens op
externe servers kunnen wel blijven bestaan. U kunt ons verzoeken uw persoonlijke
identificatiegegevens van onze appservers te verwijderen door ons een schriftelijk
verzoek te sturen conform de instructies onder het kopje 'Contact'. Uw verzoek moet
uw naam, een app-specifiek gebruikers-ID, uw e-mailadres en de naam van eventuele
apps waarop uw verzoek betrekking heeft, bevatten. Wij bewaren deze communicatie
voor administratieve doeleinden.
8. Gebruik van Diensten door minderjarigen.
Wij houden ons aan de Amerikaanse Children's Online Privacy Protection Act en
soortgelijke wetten in andere landen over de hele wereld, indien van toepassing op
onze producten en diensten. Wij verzamelen nooit doelbewust persoonlijke gegevens
van kinderen zonder de toestemming van hun ouders. Indien u van mening bent dat
wij op onjuiste wijze persoonlijke gegevens van iemand jonger dan de geldende grens
van meerderjarigheid in uw land hebben verzameld, laat het ons dan weten op de
onder het kopje 'Contact' beschreven wijze en wij zullen snel de gepaste maatregelen
nemen om dit probleem te onderzoeken en op te lossen.
9. Verklaring voor de inwoners van Californië.
Lid 1798.83 van de 'California Civil Code' verplicht ons u te vertellen dat wij uw
persoonlijke gegevens niet met derden delen voor hun directe marketingdoeleinden.
10. Aanpassingen aan deze Privacyverklaring app.
Zo nu en dan kunnen wij deze Privacyverklaring app en/of onze Privacyverklaring om

wettelijke-, beleids- of zakelijke redenen aanpassen. Wij melden dergelijke
aanpassingen van deze Privacyverklaring app samen met de ingangsdatum van deze
aanpassingen in de app of op https://www.mcafee.com/uk/about/legal/privacy.aspx,
zoals van toepassing.
Indien wij wezenlijke wijzigingen doorvoeren in de manier waarop wij uw persoonlijke
gegevens verzamelen en gebruiken, dan zullen wij ook andere redelijke maatregelen
treffen om u hiervan op de hoogte te stellen (waarvoor we mogelijk contact met u
opnemen via e-mail, als wij beschikken over uw e-mailadres). Indien wettelijk verplicht
zullen wij uw goedkeuring vragen voor dergelijke wezenlijke wijzigingen.
Tenzij bij de wet verboden, zal uw voortgezet gebruik van de apps na dergelijke
wijzigingen bevestigen dat u de gewijzigde Privacyverklaring app heeft gelezen en
begrijpt.
11. Contact.
Indien u vragen of zorgen heeft over onze privacygebruiken, kunt u een brief sturen
naar onderstaand postadres. Om ons te helpen efficiënter antwoord te geven op uw
vraag, vragen wij u uw contactgegevens, de naam van de Dienst of website, en een
gedetailleerde beschrijving van uw verzoek of zorg m.b.t. ons privacybeleid bij te
voegen.
McAfee LLC

Attn: Legal Department – Privacy Office
5000 Headquarters Drive, Plano TX 75024, Verenigde Staten
•
•

E-mail: privacy@mcafee.com
Tel.: +1 972-963-7902

Als u zich in de Europese Economische Ruimte bevindt, kunt u schrijven naar:
227 Bath Road
Slough, Berkshire
SL1 5PP, Verenigd Koninkrijk
Tel.: +44 (0) 1753 217 500
E-mail: privacy@mcafee.com

