Forum Databank Games - Privacybeleid
Deze beleidsverklaring legt uit hoe "forum Databank Games" en bijhorende instanties (in wat volgt
wordt hiernaar verwezen als het gaat over "wij", "ons", "onze", "forum Databank Games") en phpBB
(in wat volgt wordt hiernaar verwezen als het gaat over "zij", "hen", "hun", "phpBB-software",
"www.phpbb.com", "phpBB Group", "phpBB Teams") omgaan met de informatie die tijdens je
gebruikssessie verzameld wordt (dus "jouw informatie").
Je informatie wordt op 2 manieren bijgehouden. Ten eerste door "forum Databank Games" te
bezoeken, worden er door de phpBB-software enkele cookies op je computer opgeslagen; dit zijn
kleine tekstbestandjes die in de tijdelijke bestanden van je browser worden opgeslagen. De eerste 2
cookies bevatten gebruikersgegevens (de "user-id") en anonieme sessiegegevens (de "session-id"),
deze worden automatisch toegewezen door de phpBB-software. Een derde cookie wordt opgeslagen
zodra je onderwerpen opent op "forum Databank Games" . Deze cookie zegt welke onderwerpen je
al gelezen hebt en verhoogt dus het gebruiksgemak.
Mogelijk worden er tijdens het surfen op "forum Databank Games" ook cookies opgeslagen die niet
door de phpBB-software aangemaakt werden. Deze vallen buiten dit document omdat ze geen
betrekking hebben op de pagina’s die door phpBB gegenereerd worden. De tweede manier waarop
we informatie verzamelen is via de gegevens die je naar ons verstuurt. Een paar voorbeelden
hiervan zijn: je registreren op "forum Databank Games" (dus "je account") en de berichten die je
plaatst nadat je geregistreerd en ingelogd bent (dus "jouw berichten").
Je account bevat minimaal een unieke naam waarmee we je kunnen identificeren (dus "je
gebruikersnaam"), een wachtwoord om op je account te kunnen inloggen (dus "je wachtwoord") en
een geldig persoonlijk e-mailadres. (dus "je e-mail"). De informatie van je account op "forum
Databank Games" is beschermd door de wetten omtrent databescherming van het land waarin dit
forum gehost wordt. Alle informatie die nog gevraagd wordt door "forum Databank Games" tijdens
het registratieproces, buiten je gebruikersnaam, wachtwoord, e-mailadres, zijn voor het forum niet
verplicht, maar optioneel. In elk geval beschik jij over het recht te bepalen welke informatie
publiekelijk wordt weergegeven en welke niet. Verder heb je ook de mogelijkheid om in te stellen
of je de e-mails die automatisch door de phpBB-software gemaakt worden al dan niet wilt
ontvangen.
Je wachtwoord is versleuteld (en kan niet terug leesbaar gemaakt worden), waardoor het op een
veilige manier is opgeslagen. Desondanks is het niet aan te raden dat je hetzelfde wachtwoord op
een groot aantal websites gebruikt. Je wachtwoord is het middel waarmee je op je account op
"forum Databank Games" kunt inloggen; bewaar het dus veilig en link het op geen enkele manier aan
"forum Databank Games", phpBB of aan een andere derde partij. Als je het wachtwoord van je
account bent vergeten, kun je de "wachtwoord vergeten" optie gebruiken die de phpBB-software
voorziet. Dit proces vereist dat je je gebruikersnaam en e-mailadres opgeeft, waarna de phpBBsoftware een nieuw wachtwoord zal genereren om opnieuw in te loggen. Dit wachtwoord kun je na
het inloggen uiteraard weer wijzigen in je profiel.

