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Verklaring van rechten en verantwoordelijkheden
Deze verklaring van rechten en verantwoordelijkheden geldt als voorwaarde voor de manier
waarop wij met de gebruikers en anderen die een interactie hebben met The Journalist omgaan.
Wanneer je The Journalist gebruikt of opent, verklaar je akkoord te gaan met deze Verklaring,
die regelmatig wordt bijgewerkt in overeenstemming met de bepalingen in onderstaand artikel
14. Aan het eind van dit document zijn bovendien resources opgenomen die informatie bevatten
over de manier waarop The Journalist werkt.
Privacy
We vinden je privacy erg belangrijk. We hebben een Beleid inzake gegevensgebruik opgesteld
dat belangrijke bepalingen bevat over hoe je The Journalist kunt gebruiken om items te delen
met anderen en hoe we jouw inhoud en informatie verzamelen en kunnen gebruiken. We raden
je aan het Beleid inzake gegevensgebruik te lezen en op basis hiervan beslissingen te nemen.

1. Het delen van jouw informatie
Jij bent de eigenaar van alle content en informatie die je op The Journalist zet. Daarnaast
kan je zelf controleren hoe deze informatie wordt gedeeld door ‘privacy en applicatie
instellingen’. Verder gelden de volgende bepalingen:
1. Voor inhoud waarop intellectuele-eigendomsrechten rusten, zoals foto’s en video (IEinhoud), geef je ons nadrukkelijk de volgende toestemming, afhankelijk van
je privacy- en app-instellingen: je verleent ons een niet-exclusieve, overdraagbare,
royaltyvrije, wereldwijde licentie om alle IE-inhoud te gebruiken die je plaatst op The
Journalist of in verband met The Journalist (IE-licentie). Deze IE-licentie eindigt
wanneer je jouw IE-inhoud of je account verwijdert, tenzij je jouw inhoud hebt
gedeeld met anderen en zij de inhoud niet hebben verwijderd.
2. Wanneer je IE-inhoud verwijdert, wordt deze verwijderd op een manier die
vergelijkbaar is met het legen van de prullenbak op een computer. Je begrijpt dat

verwijderde inhoud echter gedurende een redelijke tijd mogelijk aanwezig blijft in
back-ups (maar niet beschikbaar is voor anderen).
3. Als je een toepassing gebruikt, moet die toepassing toestemming vragen voor
toegang tot jouw inhoud en informatie en tot inhoud en informatie die anderen met je
hebben gedeeld. We vereisen van toepassingen dat deze je privacy respecteren en
je acceptatie van die toepassing is bepalend voor de manier waarop de toepassing
die inhoud en informatie kan gebruiken, opslaan en overdragen.
4. Wanneer je inhoud of informatie publiceert met de instelling Openbaar, betekent dit
dat je iedereen, inclusief mensen buiten The Journalist, toestemming geeft om die
informatie te bekijken en te gebruiken en deze aan jou te koppelen (d.w.z. je naam
en profielfoto).
5. We stellen het altijd op prijs als je feedback of andere suggesties over The Journalist
geeft, maar je moet begrijpen dat we deze kunnen gebruiken zonder enige
verplichting om je hiervoor te belonen (net zoals jij geen verplichting hebt om deze
aan te bieden).
2. Veiligheid
We doen onze uiterste best om The Journalist veilig te houden, maar we kunnen je dit niet
garanderen. We hebben jouw hulp nodig om The Journalist veilig te houden, daarom moet
je je aan de volgende regels houden:
1. Je plaatst geen niet-geautoriseerde commerciële berichten (zoals spam) op The
Journalist.
2. Je verzamelt geen inhoud of informatie van gebruikers en gebruikt The Journalist
niet op andere manieren via geautomatiseerde middelen (zoals harvesting bots,
robots, spiders of scrapers) zonder onze voorafgaande toestemming.
3. Je houdt je op The Journalist niet bezig met illegale marketing op meerdere niveaus
zoals piramideconstructies.
4. Je uploadt geen virussen of andere schadelijke code.
5. Je vraagt mensen niet om hun aanmeldingsgegevens en je meldt je niet aan op een
account van iemand anders.
6. Je zult geen gebruikers pesten, intimideren of lastig vallen.
7. Je plaatst geen inhoud die: haatdragend, bedreigend of pornografisch is; die aanzet
tot geweld; of die naaktbeelden of nodeloos geweld bevat.
8. Je ontwikkelt en beheert geen toepassingen van derde partijen met inhoud op het
gebied van alcohol, dating of andere 18+-inhoud (waaronder advertenties) zonder
passende leeftijdsbeperkingen toe te passen.
9. Je houdt je aan onze Promotierichtlijnen en alle geldende wetten wanneer je een
prijsvraag, giveaway of loterij (“promotie”) publiceert op The Journalist.
10. Je gebruikt The Journalist niet voor onwettige, misleidende, kwaadaardige of
discriminerende activiteiten.
11. Je doet niets waardoor de correcte werking of weergave van The Journalist
verstoord, overbelast of onmogelijk kan worden, zoals een Denial of Service-aanval
of verstoring van paginaweergave of andere The Journalist-functionaliteiten.
12. Je faciliteert of stimuleert geen schending van deze Verklaring of onze beleidsregels.
3. Registratie en accountbeveiliging
The Journalist-gebruikers verstrekken hun echte namen en gegevens en we hebben je hulp

nodig om dit zo te houden. Hier volgen enkele regels waaraan je je moet houden met
betrekking tot registratie en beveiliging van je account:
1. Je verstrekt geen valse persoonlijke gegevens op The Journalist en maakt zonder
toestemming geen account voor iemand anders.
2. Je maakt niet meer dan één persoonlijke account.
3. Als we je account deactiveren, maak je geen andere account zonder onze
toestemming.
4. Je gebruikt je persoonlijke tijdlijn niet primair voor eigen commercieel gewin en je
gebruikt geen The Journalist-pagina voor dergelijke doeleinden.
5. Je gebruikt The Journalist niet als je bent veroordeeld voor een zedenmisdrijf.
6. Je houdt je contactgegevens correct en actueel.
7. Je deelt je wachtwoord niet met anderen (en ontwikkelaars delen hun geheime
sleutel niet), je verleent niemand toegang tot je account en je doet niets wat de
beveiliging van je account kan schaden.
8. Je draagt je account (waaronder pagina’s of toepassingen die je beheert) niet over
aan iemand anders zonder dat je onze schriftelijke toestemming hebt.
9. Als je een gebruikersnaam of vergelijkbare identificatie selecteert voor je account of
pagina, behouden wij ons het recht voor om deze te verwijderen of terug te vorderen
indien wij menen dat deze ongepast is (bijvoorbeeld wanneer een eigenaar van een
handelsmerk klaagt over een gebruikersnaam die weinig lijkt op de werkelijke naam
van een gebruiker).
4. De rechten van anderen beschermen
Wij respecteren de rechten van andere mensen en we verwachten van jou dat jij hetzelfde
doet.
1. Je zal geen content plaatsen of actie ondernemen op The Journalist dat uitroept tot
misbruik van andermans rechten of in een andere manier de wet overtreedt.
2. Wij zijn in staat om elke soort content te verwijderen waarvan wij vinden dat deze in
strijd is met de verklaringen in dit beleid.
3. Als wij je content hebben verwijderd om het feit dat het iemand anders zijn copyright
overschrijdt en je bent het hier niet mee eens, geven wij je de kans op dit te
bewijzen.
4. Als je voordurend andere mensen hun eigendomsrechten overschrijdt, zullen wij,
wanneer we dit gepast vinden, je account verwijderen.
5. Je maakt geen gebruik van onze auteursrechten of handelsmerken andere
verwarrende zelfde tekens, behalve als het duidelijk is toegestaan in onze merkgebruiksbeleid of met onze schriftelijke toestemming.
6. Als je informatie verzamelt van gebruikers, moet je: hun toestemming krijgen,
duidelijk maken dat jij (en niet THE JOURNALIST) degene bent die de informatie
verzamelt en een privacybeleid publiceren waarin wordt uitgelegd welke informatie je
verzamelt en hoe je deze gebruikt.
7. Je zal geen identificatie gegevens van anderen plaatsen of gevoelige financiële
informatie op The Journalist plaatsen.
8. Je zal geen e-mail uitnodigingen sturen naar niet-gebruikers, zonder hun
toestemming.
5. Mobiele telefoons en andere toestellen

1. Op dit moment bieden wij onze mobiele services gratis aan, maar hou er rekening
mee dat de leverancier van je mobiele services nog steeds blijven gelden.
2. Wanneer het nummer van je mobiele telefoon wijzigt of wordt gedeactiveerd, werk je
binnen 48 uur je accountgegevens op THE JOURNALIST bij om ervoor te zorgen dat
je berichten niet worden verzonden naar de persoon die je oude nummer krijgt.
3. Je verleent toestemming en alle rechten die nodig zijn zodat gebruikers hun
apparaten kunnen synchroniseren (ook via een toepassing) met alle informatie en
contactgegevens die zij kunnen zien op THE JOURNALIST.
6. Speciale bepalingen voor Social Plug-ins
Als je gebruik maak van onze social plugins, zoals de ‘deel’ en ‘like’ button op je website,
zijn de volgende regels voor je van toepassing:
1. We geven je toestemming om de sociale plug-ins van The Journalist te gebruiken
zodat gebruikers links of inhoud van je website op The Journalist kunnen plaatsen.
2. Je geeft ons toestemming om dergelijke links en inhoud te gebruiken op The
Journalist en om anderen dergelijke links en inhoud te laten gebruiken op The
Journalist.
3. Je plaatst geen sociale plug-in op een pagina die inhoud bevat die deze Verklaring
zou schenden als deze op The Journalist zou zijn geplaatst.
7. Speciale bepalingen voor ontwikkelaars/beheerders van toepassingen en websites
Als je een ontwikkelaar bent van een platform applicatie of website, zijn de volgende regels
op jou van toepassing:
1. Je bent verantwoordelijk voor je toepassing, de inhoud en al je gebruik van het
platform. Dit betekent onder andere dat je ervoor moet zorgen dat je toepassing of je
gebruik van het platform voldoet aan onze Beleidsregels van het The Journalistplatform en onze Advertentierichtlijnen.
2. Voor je toegang tot en gebruik van gegevens die je ontvangt van The Journalist,
gelden de volgende beperkingen:
1. Je vraagt alleen gegevens die je nodig hebt voor je toepassing.
2. Je hebt een privacybeleid waarin gebruikers wordt uitgelegd welke
gebruikersgegevens je gaat gebruiken en hoe je deze gegevens gebruikt,
weergeeft, deelt of overdraagt. Daarnaast plaats je de URL van je
privacybeleid in de Ontwikkelaarstoepassing.
3. Je zult geen gebruikersgegevens gebruiken, weergeven, delen of overdragen
op een manier die niet overeenkomt met je privacybeleid.
4. Je verwijdert alle gegevens die je van ons ontvangt over een gebruiker indien
de gebruiker je dit vraagt en je biedt gebruikers een manier om een dergelijk
verzoek in te dienen.
5. Je gebruikt gegevens die je van ons ontvangt over een gebruiker niet in
advertenties.
6. Je zult gegevens die je van ons ontvangt niet direct of indirect overdragen
naar (of gebruiken in verband met) een reclamenetwerk, reclameuitwisseling, een gegevenshandelaar of een andere reclamegerelateerde
toolset, zelfs niet als een gebruiker toestemming geeft voor een dergelijke
overdracht of gebruik.

7. Je verkoopt geen gebruikersgegevens. Als je wordt overgenomen door of
fuseert met een derde partij, kun je de gebruikersgegevens blijven gebruiken
in je toepassing, maar je kunt gebruikersgegevens niet buiten je toepassing
gebruiken.
8. We kunnen van je eisen dat je gebruikersgegevens verwijdert indien je deze
gebruikt op een manier die volgens ons niet overeenkomt met de
verwachtingen van gebruikers.
9. We kunnen je toegang tot gegevens beperken.
10. Je houdt je aan alle andere beperkingen in onze Beleidsregels van het The
Journalist-platform.
3. Je geeft ons geen informatie die je zelfstandig hebt verzameld van een gebruiker of
de inhoud van een gebruiker zonder de toestemming van die gebruiker.
4. Je maakt het voor gebruikers makkelijk om je toepassing te verwijderen of om de
verbinding hiermee te verbreken.
5. Je maakt het voor gebruikers makkelijk om contact met je op te nemen. We kunnen
je e-mailadres doorgeven aan gebruikers of anderen die beweren dat je hun rechten
hebt geschonden of overtreden.
6. Je biedt klantenondersteuning voor je toepassing.
7. Je toont op www.thejournalist.nl geen advertenties van derde partijen of velden voor
het zoeken op internet.
8. We verlenen je alle rechten die je nodig hebt om de code, API’s, gegevens en tools
te gebruiken die je van ons ontvangt.
9. Je zult geen code, API’s of tools verkopen, overdragen of in sublicentie verlenen aan
anderen.
10. Je zult aan anderen je relatie met The Journalist niet anders voorstellen dan deze in
werkelijkheid is.
11. Je mag de logo's gebruiken die we beschikbaar stellen aan ontwikkelaars en je mag
een persbericht of andere publieke verklaring uitgeven zolang je je houdt aan
onze Beleidsregels van het The Journalist-platform.
12. We kunnen een persbericht uitgegeven waarin we onze relatie met jou beschrijven.
13. Je houdt je aan alle geldende wetten. Je zult met name het volgende doen (indien
van toepassing):
1. Een beleid hebben voor het verwijderen van inhoud waarmee de rechten van
anderen worden geschonden en voor het beëindigen van je service voor
herhaaldelijke overtreders. Dit beleid moet voldoen aan de bepalingen van de
Digital Millennium Copyright Act (Amerikaanse wet voor bescherming van
auteursrechten).
2. De Video Privacy Protection Act naleven (VPPA, Amerikaanse wet voor
bescherming van privacy inzake videogegevens) en de benodigde
toestemming vragen aan gebruikers zodat gebruikersgegevens waarop de
VPPA van toepassing is mogen worden gedeeld op The Journalist. Je
verklaart dat het doorgeven van gegevens aan ons niet incidenteel is voor je
normale bedrijfsvoering.
14. We garanderen niet dat het platform altijd gratis zal zijn.
15. Je verleent ons alle rechten die nodig zijn om je toepassing te laten werken met The
Journalist, waaronder het recht om inhoud en informatie die je aan ons verstrekt te
gebruiken in streams, tijdlijnen en andere actieverhalen.

16. Je verleent ons het recht om een link te maken naar je toepassing of deze in een
frame te gebruiken, en om inhoud, waaronder advertenties, rond je toepassing te
plaatsen.
17. We kunnen je toepassing, inhoud en gegevens analyseren voor elk willekeurig doel,
waaronder commerciële doeleinden (zoals voor het bepalen van de doelgroep voor
advertenties en het indexeren van inhoud voor zoekopdrachten).
18. We kunnen je toepassing controleren om te kijken of deze veilig is voor gebruikers.
19. We kunnen toepassingen maken die vergelijkbare functies en services bieden of die
anderszins concurreren met je toepassing.
8. Over advertenties en andere commerciële inhoud die worden geboden of verbeterd
door The Journalist
Ons doel is om advertenties te leveren die waardevol zijn voor onze gebruikers en
adverteerders. Om ons daarbij van dienst te zijn, ga je akkoord met het volgende:
1. Je kan gebruik maken van de privacy instelling om te limiteren in welke mate jouw
gebruikersnaam of profielfoto kan worden geassocieerd met reclames, sponsors, of
gerelateerde content. Je geeft ons toekomst om jouw naam en profielfoto te
verbinden aan de content, waarvan jij aangeeft dat het aan gekoppeld mag worden.
2. We zullen je content of informatie niet aan adverteerders geven zonder je
toestemming.
3. Je begrijpt dat we niet altijd betaalde services en communicatie kunnen identificeren
en herkennen.
9. Speciale voorzieningen toepasbaar op adverteerders
Je kan je gewenste publiek targetten door advertenties op The Journalist te open of ons
publicatie network. De volgende verklaringen gelden voor jou als je een advertentie wilt
plaatsen via ons online order.
1. Wanneer je een order plaatst, geef je op welk type advertentie je wilt kopen, hoeveel
je wilt uitgeven en hoeveel je biedt. Als we je order accepteren, plaatsen we jouw
advertenties als er ruimte beschikbaar is. Wanneer we je advertentie plaatsen, doen
we ons best om de advertenties te tonen aan de doelgroep die je hebt opgegeven.
We kunnen echter niet in elk geval garanderen dat je advertentie de beoogde
doelgroep bereikt.
2. We kunnen de criteria voor de doelgroep die je opgeeft verruimen wanneer we
denken dat hiermee de effectiviteit van je advertentiecampagne wordt verbeterd.
3. Je betaalt voor je orders in overeenstemming met onze Betalingsvoorwaarden. Het
bedrag dat je verschuldigd bent, wordt berekend op basis van onze
volgmechanismen.
4. Je advertenties voldoen aan onze Advertentierichtlijnen.
5. We bepalen de grootte, plaatsing en positionering van je advertenties.
6. We bieden geen garanties voor de reacties op je advertenties, zoals het aantal keer
dat er op een advertentie wordt geklikt.
7. We hebben geen invloed op de manier waarop er op de advertenties wordt geklikt.
We hebben systemen die proberen bepaalde klikactiviteiten te detecteren en te
filteren, maar we zijn niet verantwoordelijk voor klikfraude, technologische problemen
of andere mogelijk ongeldige klikactiviteiten die mogelijk van invloed zijn op de
kosten van lopende advertenties.

8. Je kunt je order op elk moment annuleren via onze online portal, maar het kan tot
24 uur duren voordat lopende advertenties worden gestopt. Je moet wel betalen voor
alle lopende advertenties.
9. Onze licentie om je advertentie uit te voeren, eindigt wanneer we je order hebben
voltooid. Je begrijpt dat als gebruikers interactie hebben gevoerd met je advertentie,
dat je advertentie dan aanwezig blijft totdat de gebruikers deze verwijderen.
10. We kunnen je advertentie en gerelateerde inhoud en informatie gebruiken voor
marketing- of promotiedoeleinden.
11. Zonder onze schriftelijke toestemming breng je geen persbericht uit en doe je geen
publieke verklaringen over je relatie met The Journalist.
12. We kunnen een advertentie weigeren of verwijderen, ongeacht de reden.
13. Als je advertenties plaatst namens iemand anders, moet je toestemming hebben om
deze advertenties te plaatsen en gelden de volgende bepalingen:
1. Je garandeert dat je de juridische bevoegdheid hebt om de adverteerder te
binden aan deze Verklaring.
2. Je gaat ermee akkoord dat als de adverteerder die je vertegenwoordigt deze
Verklaring schendt, we jou verantwoordelijk kunnen houden voor die
schending.
10. Speciale voorzieningen toepasbaar voor software
1. Als je onze software downloadt of gebruikt, zoals een stand-alone softwareproduct,
een app of een invoegtoepassing voor een browser, ga je ermee akkoord dat de
software zo nu en dan upgrades, updates en extra functies van ons downloadt en
installeert om de software te verbeteren, uit te breiden en verder te ontwikkelen.
2. Het is niet toegestaan broncode te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, te
decompileren of anderszins te verkrijgen, behalve wanneer dit uitdrukkelijk is
toegestaan volgens een open-bronlicentie of wanneer we je uitdrukkelijk schriftelijke
toestemming hebben gegeven.
11. Wijzigingen
1. We kunnen deze verklaring aanpassen, we zullen de wijzigingen duidelijk maken en
zullen u de mogelijkheid geven om hierop te kunnen reageren. Als u een melding wilt
krijgen van elke wijziging die in dit beleid wordt aangebracht, kan je gaan naar onze
´site governance pagina´ en druk je op ´like´.
2. Voor wijzigingen in sectie 7,8,9 en 11, zullen wij je een minimum geven van 3 dagen
om de wijzigingen te verkrijgen. Voor alle andere secties geldt een termijn van 7
dagen. Commentaren op de wijzigingen kunnen gemaakt worden op de ´Site
governance pagina´.
3. Als er meer dan 7000 gebruikers zijn die hebben gereageerd op een bepaalde
wijziging, zullen alle gebruikers de mogelijkheid krijgen om te stemmen op de
geboden alternatieven die wij voorstellen. De stemming zal bindend zijn als 30% van
alle gebruikers op de dag van de stemming stemmen.
4. Als we wijzigingen doorvoeren in het beleid waarover wordt gerefereerd in dit beleid,
kunnen we deze wijzigingen ook plaatsen op onze Site governance pagina.
5. We kunnen wijzigingen maken om legale of administratieve redenen, of om een
onnauwkeurigheid in het beleid te corrigeren.

6. Jouw continue gebruik van The Journalist gevolgd door wijzigingen, vormt jouw
acceptaties van onze verbeterde richtlijnen.
12. Terminatie
Als je misbruik maakt van de opbouw of bedoeling van dit beleid, of op een andere manier
gevaar creëert voor ons, kunnen we je deels of gehele ontzegging tot toegang en
gebruikmaking van The Journalist doen. We zullen je dit laten weten via e-mail of tijdens de
volgende keer dat je gebruik maakt van je account. Je kunt ook je account verwijderen en
de applicatie verwijderen ten alle tijden. In al deze gevallen zal dit beleid opgeheven
worden, maar zullen de volgende voorzieningen blijven gelden: 2.2, 2.4, 3-5, 8.2, 9.1-9.3,
9.9, 9.10, 9.13, 9.15, 9.18, 10.3, 11.2, 11.5, 11.6, 11.9, 11.12, 11.13, and 15-19.
13. Verschillen
1. Je zal elke claim, argument, actie of verschil die je met ons hebt, dat voorkomt of
gerelateerd aan dit beleid naar de rechtbank in Nederland brengen. De Nederlandse
wet zal dit beleid als leidend nemen, zoals dit ook zal gebeuren bij elke claim die er
is tussen ons en jou, zonder een aantoonbare conflict in wettelijke voorwaarden. Je
gaat akkoord om mee te werken aan de persoonlijke juridische weg van de
rechtbank in Nederland.
2. Indien iemand een claim tegen ons indient met betrekking tot jouw acties, inhoud of
informatie op The Journalist, zul je ons schadeloos stellen tegen alle schade,
verliezen en kosten die gerelateerd zijn aan een dergelijke claim (inclusief redelijke
juridische vergoedingen en kosten). Hoewel we regels bieden voor het gedrag van
gebruikers, controleren of sturen we de acties van gebruikers op The Journalist niet
en zijn we niet verantwoordelijk voor de inhoud of informatie die gebruikers
overdragen of delen op The Journalist. We zijn niet verantwoordelijk voor eventuele
aanstootgevende, ongepaste, obscene, illegale of op andere wijze
afkeurenswaardige inhoud of informatie die je mogelijk op The Journalist vindt. We
zijn niet verantwoordelijk voor het online of offline gedrag van onze gebruikers.
3. WE PROBEREN THE JOURNALIST ONLINE, FOUTVRIJ EN VEILIG TE HOUDEN,
MAAR JE GEBRUIKT HET OP EIGEN RISICO. WE BIEDEN THE JOURNALIST
ZOALS HET WORDT GEBODEN (AS IS), ZONDER EXPLICIETE OF IMPLICIETE
GARANTIES, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE
GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN
BEPAALD DOEL EN NIET-NALEVING. WE GARANDEREN NIET DAT THE
JOURNALIST ALTIJD VEILIG, BEVEILIGD OF FOUTVRIJ ZAL ZIJN OF DAT THE
JOURNALIST ALTIJD ZAL WERKEN ZONDER STORINGEN, VERTRAGINGEN OF
ONREGELMATIGHEDEN. THE JOURNALIST IS NIET VERANTWOORDELIJK
VOOR DE ACTIES, INHOUD, INFORMATIE OF GEGEVENS VAN DERDE
PARTIJEN EN JE VRIJWAART ONS, ONZE DIRECTEUREN, MANAGERS,
MEDEWERKERS EN AGENTEN VAN EVENTUELE CLAIMS EN SCHADE,
BEKEND EN ONBEKEND, DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN
MET EVENTUELE CLAIMS DIE JE TEGEN DERGELIJKE PARTIJEN HEBT. ALS
JE INWONER BENT VAN CALIFORNIË, DOE JE AFSTAND VAN ARTIKEL 1542
VAN HET BURGERLIJK WETBOEK, WAARIN STAAT: EEN ALGEMENE RELEASE
IS NIET GELDIG OP CLAIMS DIE DE SCHULDEISER NIET KENT OF VERMOEDT
TE BESTAAN TEN GUNSTE VAN HEM/HAAR OP HET MOMENT VAN

UITROLLEN VAN DE RELEASE, WELKE ALS HIJ/ZIJ DEZE HAD GEWETEN
AANZIENLIJK VAN INVLOED ZOUDEN ZIJN GEWEEST OP ZIJN/HAAR
VEREFFENING MET DE SCHULDENAAR. WE ZIJN JEGENS JOU NIET
AANSPRAKELIJK VOOR EVENTUELE WINSTDERVING OF ANDERE
GEVOLGSCHADE, SPECIALE, INDIRECTE OF INCIDENTELE SCHADE DIE
VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE VERKLARING OF MET
THE JOURNALIST, ZELFS NIET ALS WE ZIJN GEÏNFORMEERD OVER DE
MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. ONZE TOTALE
AANSPRAKELIJKHEID DIE VOORTVLOEIT UIT DEZE VERKLARING OF VAN
THE JOURNALIST ZAL NIET HOGER ZIJN DAN HONDERD AMERIKAANSE
DOLLAR (USD 100,00) OF HET BEDRAG DAT JE ONS IN DE AFGELOPEN 12
MAANDEN HEBT BETAALD. KRACHTENS BEPAALDE GELDENDE WETTEN IS
HET MOGELIJK NIET TOEGESTAAN DE AANSPRAKELIJKHEID OF
INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE TE BEPERKEN OF AF TE
WIJZEN, WAARDOOR BOVENSTAANDE BEPERKING OF AFWIJZING MOGELIJK
NIET OP JOU VAN TOEPASSING IS. IN DERGELIJKE GEVALLEN IS DE
AANSPRAKELIJKHEID VAN THE JOURNALIST BEPERKT VOOR ZOVER
MAXIMAAL MOGELIJK IS VOLGENS DE GELDENDE WET.
14. Speciale voorzieningen toepasbaar voor gebruikers buiten Nederland
We streven ernaar om een globale community op te bouwen die standaarden voor iedereen
biedt, maar we streven er ook naar om de lokale wet te volgen. De volgende regels gelden
voor gebruikers die The Journalist gebruiken buiten Nederland:
1. Je staat toe dat jouw persoonlijke data in Nederland wordt verwerkt
2. Als je je bevindt in een land waar Nederland een embargo mee heft, zal je je niet
binden aan commerciële activiteiten op The Journalist, of werken aan een platform
applicatie of website.
15. Definities
1. Met ‘The Journalist’ bedoelen we de functies en diensten die we beschikbaar stellen,
inclusief door (a) onze website www.thejournalist.nl en elke andere website die
verbonden is met The Journalist (sub-domeinen, internationale versies en mobiele
versies); (b) Ons platform; (c)social plugins zoals ‘like’, ‘share’ en anderen
overeenkomende en (d) andere media en software (toolbare bijvoorbeeld),
toestellen, of netwerken die nu bestaan of later ontwikkelt zullen worden.
2. Met ‘platform’ bedoelen we een set van APIs en diensten (zoals content) die
toegankelijk zijn voor anderen inclusief applicatie ontwikkelaars en website
ontwikkelaars, die actief zijn om data van ons te krijgen, of waar wij data van krijgen.
3. Met ‘informatie’ bedoelen we feiten en andere informatie over jou, inclusief acties
gemaakt door gebruikers en niet gebruikers die interactie met The Journalist hebben.
4. Met ‘content’ bedoelen we alles dat jij en andere gebruikers posten op The
Journalist, dat niet onder de term ‘content’ valt.
5. Met ‘data’ of ‘gebruikersdata’ bedoelen we elke data, inclusief een gebruikerscontent
of informatie die beschikbaar is voor jou of voor derde partijen en die door The
Journalist wordt aangeboden op het platform.

6. Met ‘post’ bedoelen we posten op The Journalist, of anderzijds beschikbaar gemaakt
door het gebruik van The Journalist
7. Met ‘gebruik’ bedoelen we het gebruik, laten zien, distribueren, vertalen, opvolgen of
een afgeleide daarvan.
8. Met ‘actieve registreerde gebruiker’ bedoelen we gebruikers die zich op zijn minst
eens in het afgelopen 30 dagen heeft ingelogd in The Journalist.
9. Met ‘applicatie’ bedoelen we elke applicatie of website dat gebruikt maakt of toegang
geeft tot Platform, en alles wat data van ons krijgt en waar wij data van ontvangen.
Als je niet langer toegang hebt tot het platform, maar je hebt niet alle data van ons
verwijderd, zal de titel applicatie blijven gelden tot deze data is verwijderd.
16. Overige
1. Deze verklaring is een overeenkomst tussen jou en The Journalist. Gerefereerd als
‘ons’, ‘wij’ and ‘onze’, allemaal doelend op The Journalist.
2. Deze verklaring is de gehele overeenkomst tussen de partijen tot The Journalist en
gaan over de belangrijkste overeenkomsten.
3. Als een deel van deze verklaring wordt ontkracht, zal het overige deel altijd van
kracht blijven.
4. Als we er niet in slagen om iets in deze verklaring niet uit te voeren, zal dit geen
verklaring tot afstand betekenen
5. Elke aanvullende regel aan deze verklaring moet geschreven en getekend worden
door ons.
6. Je zal geen van je rechten transporteren die onder deze verklaring vallen aan
iemand zonder onze toestemming.
7. Al onze rechten en plichten onder deze verklaring zijn vrij toe te wijzen door ons in
het geval van een fusie, overkoping, aankoop, verkoop of iets dergelijks, of bij
aanpassingen in de wet.
8. Niks in deze verklaring zal voorkomen dat we de wet niet volgen.
9. Deze verklaring verleent geen voordelige rechten voor derde partijen.
10. Wij reserveren alle rechten die niet voor jou gelden.
11. Je zal je houden aan alle voor jou toepasbare wetten wanneer je gebruik maakt van
The Journalist.
Mogelijk wil je ook de volgende documenten lezen die aanvullende informatie bevatten
over je gebruik van Facebook:
1. Privacybeleid: het Beleid inzake gegevensgebruik bevat informatie over de manier
waarop we informatie verzamelen en gebruiken.
2. Beleidsregels van het The Journalist-platform: in deze richtlijnen staan de beleidsregels
die gelden voor toepassingen, waaronder Connect-sites.
3. Advertentierichtlijnen: in deze richtlijnen staan de beleidsregels die gelden voor
advertenties die geplaatst zijn op The Journalist.
4. Promotierichtlijnen: in deze richtlijnen staan de beleidsregels die voor jou gelden als je
op The Journalist prijsvragen, loterijen en andere typen promoties aanbiedt.

