Algemene Voorwaarden Socatots.co.uk
Algemene informatie
1. De exploitant van de website www.socatots.co.uk is:
Futebol de Salao UK Limited
opgericht en geregistreerd in Engeland en Wales onder ondernemingsnummer 03375317 met
hoofdkantoor op Cumnor Road, Wootton, Oxford, OX1 5JW, Verenigd Koninkrijk
vertegenwoordigd door de volgende bestuurders:
•
•

Frederick Lowe
Rupert Lowe

2. De Website voert de functies uit van het verkrijgen van informatie over gebruikers en hun
gedrag op de volgende manier:
a. Door informatie die vrijwillig via formulieren is ingevoerd.
b. Door cookies op te slaan
c. Door het verzamelen van webserver logboeken door de hostingprovider Home.pl S.A., die
actief is met het adres www.home.pl
3. De Website Operator staat geregistreerde gebruikers, die een wachtwoord en toegangscode
hebben, toe om informatie op de website in te voeren en te bewerken.
4. De Website-exploitant is niet verantwoordelijk voor de inhoud die door geregistreerde
gebruikers op de Website wordt ingevoerd. Wanneer kennis wordt genomen van content wat
inbreuk maakt op de rechten van derden of niet in overeenstemming is met de reglementen,
wordt de publicatie van de betreﬀende inhoud opgeschort.

Ingevulde informatie via formulieren
1. De website verzamelt informatie die vrijwillig door de gebruiker wordt verstrekt.
2. De website kan ook informatie over verbindingsparameters opslaan (tijdstempel, IP-adres)
3. De gegevens in het formulier worden niet gedeeld met derden anders dan met toestemming
van de gebruiker.

4. De gegevens in het formulier zijn persoonlijke gegevens - details over de verwerking van
persoonlijke gegevens zijn te vinden in ons privacy beleid.
5. De gegevens in het formulier worden verwerkt voor het doel dat resulteert uit de functie
van een speciﬁek formulier, bijvoorbeeld om het serviceverzoek of zakelijk contact te
verwerken.
6. De in de formulieren verstrekte gegevens kunnen worden verstrekt aan entiteiten die
bepaalde technische diensten uitvoeren - met name betreft het de overdracht van
informatie over de houder van het geregistreerde domein aan entiteiten die de exploitanten
zijn van internetdomeinen (hoofdzakelijk Academic Computer Network jbr - NASK ), diensten
die betalingen of andere entiteiten ondersteunen, waarmee de Service Operator in dit
opzicht samenwerkt.

Informatie over cookies
1. De website maakt gebruik van cookies.
2. Cookiebestanden (zogenaamde "cookies") zijn IT-gegevens, met name tekstbestanden, die zijn
opgeslagen in het eindapparaat van de service-gebruiker en zijn bedoeld voor gebruik van de
websites van de website. Cookies bevatten meestal de naam van de website waarvan ze
afkomstig zijn, hun opslagtijd op het eindapparaat en een uniek nummer.
3. Een entiteit die cookiedossiers plaatst op het eindapparaat van de websitegebruiker en hen
benadert, is de website-exploitant.
4. Cookies worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
a. statistieken maken die helpt te begrijpen hoe service users proﬁteren van websites,
waardoor hun structuur en inhoud kunnen worden verbeterd;
b. het bijhouden van de sessie van de website gebruiker (na het inloggen), waardoor de
gebruiker niet op elke subpagina van de website hoeft in te loggen, en de gebruikersnaam
en het wachtwoord opnieuw hoeft in te voeren;
c. het deﬁniëren van het proﬁel van een gebruiker om hem passende content weer te geven
in advertentienetwerken, in het bijzonder Google Adwords, Google Adsense, Facebook
Ads, Instagram Ads.
5. De website gebruikt twee basistypen cookies: "sessie" -cookies en "permanent" (permanente
cookies). Sessiecookies zijn tijdelijke bestanden die worden opgeslagen op het eindapparaat
van de gebruiker tot ze zich afmelden, de website verlaten of de software uitschakelen
(webbrowser). 'Permanente' cookies worden opgeslagen in het terminalapparaat van de
gebruiker gedurende de tijd die is opgegeven in de cookiebestandsparameters of totdat de
gebruiker ze verwijderd.
6. Software voor het browsen op websites (webbrowser) staat standaard toe dat cookies
worden opgeslagen op het eindapparaat van de gebruiker. Gebruikers van de website kunnen
de instellingen op dit gebied wijzigen. Met de webbrowser kunt u cookies verwijderen. Het is
ook mogelijk om cookies automatisch te blokkeren. Gedetailleerde informatie over dit
onderwerp vindt u via de hulpfunctie of andere documentatie van de webbrowser.
7. Beperkingen op het gebruik van cookies kunnen van invloed zijn op een aantal
functionaliteiten die beschikbaar zijn op de website.

8. Cookies die op het eindapparaat van de website worden geplaatst, kunnen ook worden
gebruikt door adverteerders en partners die samenwerken met de exploitant van de website.
9. We raden u aan het privacybeleid van deze bedrijven te lezen voor meer informatie over de
regels voor het gebruik van cookies die worden gebruikt in de statistieken: Privacybeleid van
Google Analytics en het privacybeleid van Facebook.
10. Cookiebestanden kunnen worden gebruikt door advertentienetwerken, met name het Googlenetwerk, om advertenties weer te geven die zijn afgestemd op de manier waarop de
gebruiker de website gebruikt. Voor dit doel kunnen ze informatie opslaan over het
navigatiepad van de gebruiker of het tijdstip van verblijf op een bepaalde pagina.
11. In termen van informatie over gebruikersvoorkeuren die door het advertentienetwerk van
Google worden verzameld, kan de gebruiker informatie, die is afgeleid van cookies, bekijken
en bewerken met behulp van de tool: https://www.google.com/ads/preferences/
Server logs
1. Informatie over sommige gedragingen van gebruikers is onder voorbehoud van aanmelding in
de server laag. Deze gegevens worden alleen gebruikt om de website te beheren en om de
meest eﬃciënte service van hostingdiensten te garanderen.
2. De doorzochte bronnen worden geïdentiﬁceerd door URL-adressen. Bovendien kan de
registratie afhankelijk zijn van:
a. het tijdstip van aankomst van het verzoek,
b. de tijd om een reactie te sturen,
c. naam van het cliënt station - identiﬁcatie uitgevoerd door het HTTP-protocol,
d. informatie over fouten die zich hebben voorgedaan tijdens de uitvoering van de HTTPtransactie,
e. URL-adres van de pagina die eerder door de gebruiker werd bezocht (verwijzingslink) - in
het geval dat de overgang naar de website via een link plaatsvond,
f. informatie over de browser van de gebruiker,
g. Informatie over het IP-adres.
3. De bovenstaande gegevens zijn niet gekoppeld aan speciﬁeke personen die op de website
surfen.
4. De bovenstaande gegevens worden alleen gebruikt voor serverbeheerdoeleinden.
Verwerking van persoonlijke gegevens
Deze Algemene Voorwaarden worden aangevuld door het privacybeleid dat door Futebol de Salao UK
Limited wordt toegepast als persoonlijke gegevensbeheerder, die gedetailleerde regels bevat voor
het omgaan met persoonlijke gegevens en rechten van gebruikers van wie de gegevens worden
verwerkt. Het toepasselijke privacybeleid is te vinden onder de link.
Gegevens verstrekken
1. De gegevens worden alleen aan derden ter beschikking gesteld binnen wettelijk toegestane
limieten.
2. Gegevens die de identiﬁcatie van een natuurlijke persoon mogelijk maken, worden alleen ter
beschikking gesteld met toestemming van die persoon.
3. De exploitant kan worden verplicht om informatie die door de website wordt verzameld aan
geautoriseerde autoriteiten te verstrekken op basis van wettelijke eisen in de omvang die uit
het verzoek voortvloeit.

Verklaringen van geregistreerde gebruikers
1. De geregistreerde gebruiker gaat akkoord met de bepalingen van dit Reglement en verklaart
dat:
• hij recht heeft op exclusieve en onbeperkte auteursrechten op het gepubliceerde werk;
• hij kan beschikken over eigendomsrechten op het gepubliceerde werk;
• het gepubliceerde werk geen werk, aanpassing of aanpassing van het werk is van iemand
anders;
• het gepubliceerde werk niet is belast met enige claims en rechten van derden;
• in het geval een derde zich tegen een websitebeheerder richt wegens schending van
copyrightrechten, zij zich ertoe verbinden om de claim in zijn geheel te voldoen en in geval
van een rechtszaak ook verantwoordelijk zijn voor de kosten van de procedure.
2. Kennismaking met de inhoud van de voorschriften en aanvaarding van de bepalingen daarvan
is een voorwaarde voor registratie van de geregistreerde gebruiker. Het registreren van een
geregistreerde gebruiker is gelijk aan het sluiten van een onbepaald contract voor het
gebruik van de website in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 18 juli 2002
betreﬀende het aanbieden van elektronische diensten (Staatsblad nr. 144, item 1204, as
gewijzigd), hierna "de wet" genoemd.

