Gebruikersvoorwaarden

Laatst herzien op 21 december 2010

Zie volgende pagina voor de inhoudsopgaven van deze voorwaarden, of klik hier

Het doel van de systeemapplicatie S-DNA is het faciliteren van organisaties in het op een zo efficiënt
mogelijke wijze delen van relevante administratieve informatie en daarmee organisaties in staat te
stellen kosten te besparen bij het borgen van de betrouwbaarheid van de in hun systemen vastgelegde
financieel administratieve informatie. Om deze doelstelling te kunnen realiseren is het van essentieel
belang dat de informatie die in S-DNA wordt opgenomen betrouwbaar is. Daarom is het noodzakelijk om
aan iedere gebruiker van, en alle informatie vastgelegd in, S-DNA eisen te stellen. In deze
gebruikersvoorwaarden wordt uiteen gezet welke eisen wij in het voornoemde kader aan de gebruikers
en de informatie moeten stellen, opdat wij onze en uw doelstelling kunnen realiseren.
De voorwaarden hebben betrekking op:
1.
2.
3.
4.

Vertrouwelijkheid van gegevens
Betrouwbaarheid van gegevens
Beschikbaarheid S-DNA systeem
Gebruikersvoorwaarden

De systeemapplicatie S-DNA is eigendom van SharingDNA B.V.
SharingDNA B.V. is kantoorhoudende aan de Computerweg 24, 3542 DR te Utrecht, Nederland, en
ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 34298057.
Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen of bellen naar:
support@s-dna.com
t. +31 (0) 207163111
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1.

Introductie

a.

Doel

Het doel van de systeemapplicatie S-DNA is het faciliteren van organisaties in het op een zo efficiënt
mogelijke wijze delen van relevante informatie en daarmee organisaties in staat te stellen kosten te
besparen bij het borgen van de betrouwbaarheid van de in hun financiële- en inkoopsystemen
vastgelegde informatie. Om deze doelstelling te kunnen realiseren is het van essentieel belang dat de
informatie die in S-DNA wordt opgenomen betrouwbaar is. Daarom is het noodzakelijk om aan iedere
gebruiker van, en alle informatie vastgelegd in, S-DNA eisen te stellen. In deze gebruikersvoorwaarden
wordt uiteen gezet welke eisen wij in het voornoemde kader aan de gebruikers en de informatie moeten
stellen, opdat wij onze en uw doelstelling kunnen realiseren.

b.

Definitie van de term 'gebruiker' en reikwijdte van deze voorwaarden

Iedereen die inlogt op S-DNA wordt gebruiker van dit systeem en verklaart daarmee de in dit document
uiteengezette voorwaarden van het gebruik van S-DNA te accepteren en zich hieraan te houden. Indien
u gebruik maakt van S-DNA namens een organisatie of andere juridische entiteit, dan verklaart u
bevoegd te zijn tot het verstrekken van, en verantwoordelijk te zijn voor, de profielgegevens en andere
op S-DNA achtergelaten informatie van uw organisatie en daarmee bent u tevens individueel door deze
voorwaarden gebonden. Wanneer u de update van gegevens niet aan uw relatie(s) wilt doorgeven met
behulp van S-DNA , dan hoeft u deze voorwaarden vanzelfsprekend niet te accepteren. Klik hier om te
stoppen met het bekijken, downloaden, documenten delen, gegevens uitwisselen of anderszins gebruik
te maken van S-DNA. Als gebruiker erkent u dat u de voorwaarden heeft gelezen en stemt u ermee in
gebonden te zijn aan de bepalingen.
2. Algemene gebruikersvoorwaarden

a. Toepasselijk recht bij deze voorwaarden
U dient te voldoen aan alle toepasselijke wetgeving en aan het beleid en de processen uitgelegd in de
volgende artikelen:

1. Do's en Don'ts;
2. Klachten betreffende de inhoud geplaatst op de website S-DNA, en
3. Privacybeleid van S-DNA

b.

Eigendom en gebruik van de in S-DNA vastgelegde informatie

U bent volgens deze voorwaarden eigenaar van de informatie die u toevoegt aan, en aanpast in, S-DNA
en kan het inactiveren van deze informatie te allen tijde bewerkstelligen door een verzoek hiertoe aan SDNA door te geven, tenzij voordien informatie overgenomen is door andere gebruikers of tenzij er
documenten zijn uitgewisseld tussen uw organisatie en andere aangesloten gebruikers die deze niet op
inactief kunnen zetten of kunnen verwijderen. Om de dienstverlening uit te kunnen voeren verleend u
SharingDNA het niet-exclusieve, onherroepelijke, wereldwijde, eeuwigdurende, onbeperkte,
overdraagbare, sub-licentieerbare, volledig betaalde en royaltyvrije recht om gegevens te verbeteren, te
verrijken, te analyseren, aan te wenden voor derden en te distribueren. S-DNA kan binnen de applicatie
gegevens verwijderen, behouden, toevoegen, verwerken, analyseren en gebruiken op enigerlei wijze nu
of in de toekomst. Alle informatie die u, direct of indirect, communiceert in of met S-DNA, met inbegrip
van, maar niet beperkt tot een door de gebruiker ingevoerde content, informatie, ideeën, concepten,
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technieken of diensten, kan zonder verdere toestemming, aankondiging en / of uitkering worden
gecommuniceerd aan de opdrachtgever, u of aan derden die ondersteuning leveren in de uitvoering van
de aangeboden dienstverlening. Alle informatie die u ons toestuurt is op eigen risico van verlies, als
vermeld in de punten 2 en 3 van deze voorwaarden.
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c.

Voorwaarden aan de gebruiker

Door gebruik te maken van S-DNA, garandeert u dat u aan de volgende criteria voldoet: (1) u bent 18
jaar of ouder; (2) indien u S-DNA gebruikt namens een organisatie of andere juridische entiteit u
bevoegd bent deze te vertegenwoordigen; (3) u geen verboden S-DNA account hebt gehad, geen
spookfacturen verstuurt en/of failliete leveranciergegevens beheert; (4) u geen concurrent van S-DNA
bent of geen gebruik van de functies en diensten maakt voor redenen die in concurrentie staan met SDNA of anders bent overeengekomen; (5) de volledige autoriteit hebt om op te treden in deze
voorwaarden en dit doet door geen inbreuk te maken op andere overeenkomsten waarbij u partij bent;
(6) geen rechten schendt van SharingDNA B.V., met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten, zoals
auteursrechten of merkrechten; (7) overeenstemt dat alle apparatuur, software en noodzakelijk internet
toegang om de functies en diensten te gebruiken voor uw kosten zijn.

d. Login gegevens
U stemt in met: (1) het veilig en vertrouwelijk houden van uw gebruikersnaam en wachtwoord; (2) staat
niet toe dat anderen uw account gebruiken; (3) zich te onthouden van het muteren van andere
gebruikers rekeningnummers en overige profielgegevens; (4) u ziet ervan af om u of uw organisatie te
doen voorkomen als een andere organisatie of juridische entiteit.
Verder bent u verantwoordelijk voor alle informatie, gegevens en documenten en de uitwisseling ervan
door middel van uw account totdat S-DNA op uw verzoek uw account zal inactiveren. Indien uw
accountveiligheid is aangetast, bent u verantwoordelijk voor het leveren van bewijs dat dit buiten uw
schuld om heeft plaatsgevonden of buiten die van een geautoriseerde derde persoon. Voor het
inactiveren van uw account kunt u contact opnemen met de supportservice van S-DNA.

e. Vrijwaring
U vrijwaart SharingDNA B.V. voor eventuele schade, verliezen en kosten, veroorzaakt door (1) het niet
door u naleven van deze voorwaarden, inclusief en zonder beperking van de informatie die u verstuurt
en gebruikt in S-DNA en die de rechten van derden of van toepassing zijnde wetten schendt en (2)
activiteiten die u ontplooit binnen S-DNA of met behulp van S-DNA.

f.

Afspraken met samenwerkingspartners

Als u aankopen doet van diensten bij onze samenwerkingspartner(s) waarbij S-DNA ingezet wordt, dan
gaat u akkoord met het opslaan van uw organisatie profielgegevens en overige informatie die hiervoor
gebruikt worden.

g. Handelen in strijd met deze Voorwaarden
Als u van mening bent dat u in strijd moet handelen met deze voorwaarden, gaat u ermee akkoord om
ons voordien te voorzien van een schriftelijke en gedetailleerde uitleg van uw redenen, zodat S-DNA
deze kan beoordelen en S-DNA een alternatieve oplossing voor de situatie kan voorstellen, overigens
zonder dat S-DNA verplicht is dit te doen.

h. Notificaties en berichten
Mededelingen en notificaties aangaande de toepassing van functies en diensten binnen S-DNA ontvangt
u op uw S-DNA account. U aanvaardt daarmee tevens dat S-DNA met u kan communiceren via uw SDNA-account, post, telefoon of via andere middelen, waaronder het e-mail adres dat bekend is binnen
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uw profiel. U erkent en stemt ermee in dat wij geen enkele aansprakelijkheid hebben in verband met of
voortvloeiend uit de door u bijgehouden profiel- en contactgegevens of andere informatie, met inbegrip
van, maar niet beperkt tot het niet verkrijgen door u van kritische informatie over verificatie van gegevens
en informatie over openstaande verzoeken en diensten.
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i.

Communicatie tussen gebruikers en het delen van informatie en documentatie

S-DNA biedt organisatie verschillende mogelijkheden profielinformatie te verbeteren en op verzoek van
relaties teksten en documenten te kunnen plaatsen geplaatst die beantwoord en gedeeld kunnen
worden. S-DNA maakt het ook mogelijk om productinformatie uit te wisselen met andere gebruikers
gekoppeld aan een gebruikersprofiel en aan die van relaties. Profielgegevens zijn generiek en niet
specifiek voor een gebruiker of groep van gebruikers. Profielgegevens worden gezien en gebruikt door
andere gebruikers ter verbetering van de communicatie tussen de organisaties die nu of in de toekomst
met u zaken kunnen gaan doen. Maak een bewuste keuze bij het koppelen van informatie aan uw profiel
wat u wel wilt delen met alle gebruikers en wat u alleen wilt delen met uw bestaande relaties. S-DNA is
op geen enkele manier verantwoordelijk en bij deze door u gevrijwaard van eventuele ten onrechte
verstrekte of misplaatste informatie.

j.

Privacy

U dient zorgvuldig het volledige privacybeleid te lezen en geïnformeerd te zijn over de manier waarop
informatie behandeld wordt, met inbegrip van persoonlijk identificeerbare informatie die u ons toestuurt
alvorens te beslissen op S-DNA in te loggen. U erkent dat de inzending van informatie of verklaringen op
vrijwillige basis is.

3. Uw recht op toegang tot informatie in S-DNA
Op voorwaarde dat u voldoet aan al uw verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden, verlenen wij u
een beperkt, herroepbaar, niet-exclusief, niet overdraagbaar, niet sub-licentieerbaar recht op toegang tot
informatie die wij aanbieden op S-DNA webpagina’s en in overeenstemming met deze voorwaarden, via
een algemeen beschikbare webbrowser of via de applicatie maar niet door middel van technologie of
software die wordt gebruikt om toegang te verkrijgen tot de gegevens zonder de uitdrukkelijke
toestemming van S-DNA. Elk ander gebruik van S-DNA is in strijd met onze missie en het doel, is ten
strengste verboden en is een schending van deze voorwaarden. Wij behouden ons alle rechten voor, die
u of uw organisatie niet expliciet worden verleend in deze voorwaarden. U en uw organisatie zullen zich
houden aan de do´s en don´t als omschreven in deze voorwaarden.

4. Onze rechten

a. Beschikbaarheid
Zolang S-DNA blijft bestaan zal S-DNA functies en gebruikersvoordelen verstrekken en proberen te
actualiseren, te verbeteren en de dienstverlening uit te bereiden. Als gevolg daarvan verlenen wij u
toegang tot S-DNA gedurende haar bestaan en beschikbaarheid tot nog een onbepaalde dag en hebben
daartegen geen andere verplichtingen, behalve zoals vermeld in deze voorwaarden. S-DNA kan
wijzigen, vervangen, toegang weigeren, accounts opheffen, geheel of gedeeltelijk prijzen van
aangeboden functies en diensten wijzigen binnen het S-DNA systeem of een deel van onze functies en
diensten stoppen in de uitvoering in ons eigen goeddunken.
Al deze veranderingen zullen van kracht worden op het moment van de aanpassing op de site of door de
rechtstreekse communicatie met u, tenzij anders vermeld. S-DNA behoudt zich het recht om beschikbare
gegevens, die onderdeel zijn van een profiel, te weigeren, te verwijderen en / of zich volledig ervan te
ontdoen, met of zonder kennisgeving indien nodig geacht door S-DNA in strijd met deze voorwaarden.
Om twijfel te voorkomen is S-DNA niet verplicht gegevens of inhoud van documenten op te slaan, te
onderhouden of een kopie op te slaan die u of andere gebruikers bij het gebruik van onze diensten en
functies toevoegen of aanvullen.

b. Derde partijen
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S-DNA kan links bevatten naar websites van derden. S-DNA maakt het ook mogelijk dat functies en
functionaliteiten eenvoudig in gebruik kunnen worden genomen op basis van profielgegevens
beschikbaar gesteld door S-DNA.
U bent verantwoordelijk voor de beoordeling van de vraag of u wilt doorklikken naar een site van derden
of een gekoppelde systeemapplicatie wenst te gebruiken. Hiervoor dient u alle van toepassing zijnde
voorwaarden en / of het privacy-beleid van een site van derden of systeemapplicatie te accepteren
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alvorens het te gebruiken of erop door te klikken waarmee u de exploitant toestemming geeft om uw
gegevens op een manier gebruik te geven zoals S-DNA dat niet zou doen.
S-DNA is niet verantwoordelijk voor andere functies, de inhoud, reclame, producten of ander materiaal
op of beschikbaar via websites van derden. S-DNA voert geen evaluatie of audit uit op applicaties van
derden. Dus, wanneer u besluit toegang te nemen tot sites van derden of het gebruik van systeem
applicaties van derden, doet u dit op eigen risico en gaat u ermee akkoord dat uw gebruik van een
systeemapplicatie is op een "as-is" basis zonder enige garantie.
Let op: Als u een systeemapplicatie of een site van een derde wenst te verbinden met uw S-DNA
account, dan bestaat de mogelijkheid dat de applicatie of website informatie ontvangt van uw S-DNA
profiel om de applicatie te openen.

c.

Openbaarmaking van gebruikersinformatie

U erkent, geeft toestemming en gaat ermee akkoord dat we de gegevens die u verstrekt kunnen openen,
bewaren en openbaar maken, indien daartoe verplicht door de wet of in een goed vertrouwen geloven
dat een dergelijke toegang het behoud of de openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om ons
advies te geven aan: (1) een juridisch proces;(2) uitvoering aan deze Voorwaarden; (3) het reageren op
beweringen van het schending van rechten van derden, ongeacht of het wel of niet de derde partij is of
een Gebruiker, persoon, of overheidsinstelling; (4) reageren op de supportservice, of (5) bescherming
van de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van S-DNA, onze gebruikers of het publiek.

5. Disclaimer
Vertrouw niet op S-DNA, alle informatie daarin, of de voortzetting ervan. Wij bieden het systeem S-DNA
en alle informatie en diensten op basis van "as-is" en "wanneer bereikbaar". S-DNA biedt geen
uitdrukkelijke garanties of verklaringen.
Voor zover toelaatbaar onder het toepasselijke recht, wijzen wij alle impliciete garanties en verklaringen,
inclusief maar niet beperkt tot alle garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel,
eigendomsrecht en onschendbaarheid af. Als u benadeeld bent door S-DNA of alles wat samenhangt
met S-DNA, willen wij u vragen uw profiel te deactiveren. Deze voorwaarden in overeenstemming met
sectie 6 ("Beëindiging"), en dergelijke beëindiging wordt uw enige en exclusieve remedie

S-DNA is niet verantwoordelijk en maakt geen verklaringen of garanties voor de levering van berichten.
Daarnaast biedt S-DNA geen garantie dat het gebruik van de diensten geen inbreuk maakt op de
rechten van derden. S-DNA heeft geen enkele verplichting om de identiteit van de personen en
organisaties die gebruik maken van de diensten van S-DNA te verifiëren. S-DNA wijst alle
aansprakelijkheid voor de identiteit diefstal of enige andere misbruik van uw profiel of informatie af.
S-DNA kan niet garanderen dat de diensten zonder fouten in de werking en onderbrekingen en in het
bijzonder onderbrekingen vanwege onderhoud, updates of systeem- of netwerkstoringen kan
functioneren.
S-DNA wijst alle aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een dergelijke onderbreking of fouten
in het functioneren af. Verder verwerpt S-DNA iedere aansprakelijkheid voor eventuele storing, de
onmogelijkheid van toegang, of ontoereikende middelen vanwege ongepaste materialen, storing in
verband met internet dienstverleners, de verzadiging van het Internet netwerk en voor elke andere
reden.

6. Beëindiging

a. Wederzijdse rechten van opzegging
U kunt deze voorwaarden verwerpen voor enkele of geen enkele reden, op elk gewenst moment, met
een notificatie aan S-DNA. Deze mededeling wordt van kracht bij het verwerken van uw notificatie. SDNA kan door u gestelde nadere voorwaarden verwerpen om elke reden of geen reden, op elk gewenst
moment, met of zonder kennisgeving. Beëindiging van uw S-DNA-account bevat het uitschakelen van
uw toegang tot S-DNA.
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b. Misbruik van diensten
S-DNA kan toegang beperken, of uw account opschorten of beëindigen bij misbruik of oneigenlijk
gebruik van de functies. Misbruik van de functies omvat: het misleidend wijzigen van profielgegevens;
misbruik maken van de S-DNA berichten functies; het creëren van meerdere of valse profielen; het
commercieel gebruiken van de S-DNA diensten zonder voorgaande schriftelijke toestemming van
SharingDNA B.V.; inbreuk maken op intellectueleneigendomsrechten, of enig ander gedrag waarvan
S- DNA naar eigen goeddunken over van mening is in strijd met haar eigen doel.

c.

Gevolgen van beëindiging

Bij de beëindiging van uw S-DNA account, verliest u de toegang tot onze en Diensten van derden. SDNA is bevoegd de toegang tot de diensten te blokkeren op basis van een IP adres of een reeks IPadressen.

d. Scheidbaarheid
Indien enige bepaling van deze voorwaarden wordt vastgesteld als illegaal, nietig of niet afdwingbaar
door een bevoegde rechter of scheidsrechter, dan zal de niet-afdwingbare bepaling zo worden bewerkt
dat het uitvoerbaar en doeltreffend is om de niet afdwingbare bepaling alsnog zoveel mogelijk, met het
oog op het voorgenomene, na te streven en na te leven waarbij de overige bepalingen van deze
voorwaarden op geen enkele wijze zal worden beïnvloed door deze aanpassing.

e. Taal
Indien gewenst kan S-DNA u voorzien van een Engelse versie van deze voorwaarden, de Privacy Policy
en / of andere documentatie
Voor vragen of opmerkingen kunt u hier reageren.

7. DO’s en DONT’s
Als voorwaarde voor de toegang tot S-DNA, gaat u akkoord met deze gebruikersvoorwaarden en dient u
zich strikt te houden met de volgende do's en don’ts:

A. Do’s:
1.
2.
3.
4.
5.

Voldoe aan alle geldende wetten, inclusief, zonder beperking, privacy wetten, wetten op
intellectueel eigendom, exportwetten, fiscale wetten en voorschriften;
Verstrek juiste, volledige en nauwkeurige informatie;
Accepteer en voldoe aan onze Privacy Policy;
Gebruik de diensten binnen S-DNA op een professionele manier.
Zorg voor rechtvaardige en betrouwbare profielgegevens in de aangewezen gebieden waarmee uw
organisatie eenvoudiger en beter kan functioneren, en let op de informatie die u binnen S-DNA
publiekelijk maakt, dat uw identiteit of openbaarheid van gevoelige en persoonlijke gegevens, zoals
maar niet beperkt tot, een e-mailadres, telefoonnummer of adres met een vertrouwelijk karakter
wordt voorkomen;

B. Don’ts:
1.
2.

Verschaffen van oneerlijk en onprofessioneel en ongepast gedrag in uw communicatie en uw
profielgegevens en door het plaatsen van aanstootgevende inhoud op S-DNA;
Dupliceren of in licentie of in sublicentie geven, publiceren, uitzenden, doorgeven, verdelen,
verricht, tentoonstellen, verkopen of anderszins de overdracht van informatie te vinden op S-DNA
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3.
4.
5.
6.
7.

(met uitzondering van de inhoud door uzelf geplaatst), behalve zoals toegestaan in deze
voorwaarden;
Reverse-engineeren, decompileren, demonteren, ontcijferen of anderszins trachten de broncode
van een onderliggende intellectuele eigendom dat door SharingDNA is ontwikkeld of wordt gebruikt
om de Diensten, of enig onderdeel daarvan te copieren en/of te commercialiseren;
Het aanmaken van een profiel zonder zakelijk karakter;
Inzetten van S-DNA informatie, inhoudelijke gegevens en alle overige gegevens waar u zicht op
verkrijgt voor een dienst die concurrerend is aan S-DNA;
Impliceren dat u direct of indirect bent aangesloten als partner of goedgekeurd bent door S-DNA als
adviseur zowel direct als indirect, tenzij u een schriftelijke overeenkomst met S-DNA hierover hebt
afgesloten;
Het verhuren, verkopen, uitlenen, verhandelen of herhaaldelijk toegang verlenen tot S-DNA of
enige informatie aanwezig in S-DNA;
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.

Het invoeren van deep-links naar websites voor elk ander doel dan het promoten van uw eigen
profiel en webshop gebruikt door uw relaties, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door S-DNA;
Gebruik van handmatige of geautomatiseerde software, apparaten, scripts robots en andere
middelen of processen om toegang te krijgen;
Gebruik van robots of andere geautomatiseerde methodes voor het toevoegen en/of dowloaden
van contacten en het sturen of doorsturen van berichten of andere activiteiten, anders dan via SDNA en partner organisaties;
Toegang krijgen via automatische of handmatige middelen of processen tot S-DNA ten behoeve
van het toezicht op de beschikbaarheid, prestaties of functionaliteiten of voor een concurrerende
doel;
Met behulp van "framing" of het "spiegelen" of anderszins het uiterlijk of de S-DNA functies op de
website te simuleren;
Poging om toegang te krijgen tot S-DNA op oneigenlijke wijze of andere wijze dan via de interface,
zonder hierover schriftelijke uitzondering te verkrijgen van S-DNA;
Het ontplooien van activiteiten die direct of indirect interfereert met de goede werking van of
plaatsen van informatie of gegevens en een onredelijke belasting van onze infrastructuur teweeg
brengt, inclusief maar niet beperkt tot ongewenste communicatie aan andere gebruikers of S-DNA
personeel, poging tot verkrijgen van ongeautoriseerde toegang, transmissie en activering van
computervirussen;
Verwijderen van auteursrechten, handelsmerken en/of andere eigendomsrechten die in of op SDNA genoemd zijn, met inbegrip van die van zowel S-DNA als die van haar partners als van
licentiegevers;
Verwijderen of het afdekken van reclame op S-DNA dat eventueel is opgenomen;
Misbruiken van gegevens en schade berokkenen aan andere profielgegevens;
Verzamelen, gebruik of overdracht van elke vorm van informatie, waaronder maar niet beperkt tot,
persoonlijk identificeerbare informatie verkregen van S-DNA behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan
in deze voorwaarden of wanneer de eigenaar van deze informatie hiervoor uitdrukkelijk
toestemming voor heeft gegeven;
Informatie van niet S-DNA gebruikers delen zonder hun uitdrukkelijke toestemming;
Belemmeren of verstoren van S-DNA, met inbegrip van maar niet beperkt tot servers, ERP
systemen, netwerken en overige gekoppelde systemen aan S-DNA;
Partijen uitnodigen die u niet kent en waar u niet de intentie hebt een relatie mee aan te gaan;
Uploaden van cartoons, symbolen, tekening of een andere inhoud anders dan een logo van de
organisatie gekoppeld aan profiel of het beantwoorden van zakelijke mail en aanvragen die op
verzoek plaatsvinden;
Gebruik of poging tot het gebruiken van een ander account zonder toestemming van de
Vennootschap, of maken van een valse identiteit binnen S-DNA;
Inbreuk op het gebruik van het S-DNA merk, logo's en / of handelsmerken, met inbegrip van,
zonder beperking, gebruik van het woord "S-DNA" in een bedrijfsnaam, e-mail of URL en met
inbegrip van S-DNA als handelsmerk en logo's;
Uploaden van post, verzenden van e-mails of anderszins beschikbaar stellen van informatie dat
kan leiden tot:
a. Valsheid in geschriften, imitatie of anderszins verkeerde voorstelling geven van uw identiteit, met
inbegrip van maar niet beperkt tot het gebruik van een pseudoniem, of misbruik maakt van uw
huidige of vorige posities en kwalificaties in het verleden of heden bij een organisatie;
b. Onwettig, lasterlijk, beledigend, obsceen, discriminerend of anderszins aanstootgevend is;
c. Toevoegen van informatie dat niet is bestemd voor een bepaald veld, voorbeeld: het toevoegen
van een telefoonnummer bij bedrijfsnaam of enig ander gebied anders dan bij telefoonnummer;
d. Informatie openbaar maken waarvan u niet het recht hebt om het te openbaren of over te
beschikken krachtens een wet of krachtens een contractuele relatie;
e. Inbreuk maken op de octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten van andere
eigendomsrechten;
f. Uploaden van ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, "junkmail", "spam",
"kettingbrieven,", "piramideconstructies" of elke andere vorm van aansporing. Dit verbod omvat,
maar is niet beperkt tot het met behulp van S-DNA uitnodigingen versturen aan organisaties of
personen;
g. Het bevatten van software virussen, wormen of andere computer codes in bestanden of
programma's die onderbrekingen veroorzaken, vernietigend werken of de functionaliteit beperken
van computersoftware;
Deelnemen, direct of indirect, in het opzetten of uitbreiden van een netwerk dat tot doel
heeft van het creëren of vergroten van een piramidespel of andere soortgelijke praktijken.
Klachten over de inhoud op, of het functioneren van, S-DNA aan derden kenbaar maken, op welke
wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van S-DNA.

Ter bevordering van onze doelstellingen kunt u klachten indienen bij S-DNA over de inhoud geplaatst door onze
gebruikers. Reageer direct bij klachten om deze procedure in werking te zetten.
SharingDNA B.V., Utrecht, the Netherlands
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8.

De belangrijkste punten uit het privacybeleid van SharingDNA B.V.:

a. Organisatieprofiel informatie
Wij verzamelen informatie:








Wanneer opdrachten in het actualiseren van stambestanden worden aangenomen waarbij crediteur
en/of leveranciergegevens in S-DNA worden opgenomen.
Wanneer u een S-DNA account registreert als ("Gebruiker"), zoals de volledige organisatie
stamgegevens waaronder uw naam, e-mail, het land en een wachtwoord.
Toevoegingen aan uw profiel met verdere informatie over uw organisatie of uw persoonlijke
contactgegevens.
Wij maken gebruik van cookies en andere technologieën om u te herkennen en onze diensten en service
te verbeteren en waar nodig aan te passen.
Net als alle andere websites, ontvangen we automatisch uw internet gebruikersgegevens zoals uw IP
adres, de URL's van sites die u bezoekt binnen S-DNA en bij het verlaten van de S-DNA website, uw
type browser, het besturingssysteem, uw mobiele provider, uw mobiele apparaat en uw ISP.
We bewaren de informatie die u verstrekt om het onderhouden en completeren van stambestanden te
vereenvoudigen en te verbeteren, onze dienstverlening te verbeteren en diensten van derden die
beschikbaar zijn via S-DNA op verzoek toegankelijk te maken, zoals marktrapporten en
crediteurenoverzichten.

b. Gebruik van Organisatieprofiel gegevens
Wij gebruiken de informatie die u verstrekt om:





Te delen en te communiceren met andere gebruikers, waarbij we uw persoonlijke, niet-zakelijke
gegevens niet verstrekken of aanbieden aan derden.
Diensten op uw account af te stemmen met betrekking tot de service die wij en onze partners aanbieden.
In de communicatie uit opdracht van u of uw relaties door middel van onder andere e-mail, post en
mededelingen in het systeem S-DNA.
We verkopen, verhuren geen persoonlijke identificeerbare informatie aan derden voor marketing
doeleinden.

c. Veiligheid






Persoonlijke informatie die u verstrekt zal worden beveiligd met de industrie standaarden en
technologieën.
De S-DNA servers worden gehost in een beveiligde (bunker) omgeving. Bezoekers moeten zich
legitimeren en alleen SharingDNA medewerkers kunnen bij de S-DNA servers.
De gegevens worden dagelijks gebackupt. De backups zijn encrypted zodat eventuele vertrouwelijke
gegevens door niemand gelezen kunnen worden.
De applicatie is alleen via HTTPS / SSL toegankelijk. Wachtwoorden en vertrouwelijke gegevens gaan
dus encrypted over de lijn en kunnen door niemand onderschept worden.
De server is goed beveiligd middels een firewall.

d. Vertrouwelijkheid inloggegevens


U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het handhaven van de geheimhouding van uw unieke
wachtwoord en account informatie, en voor het regelen van de toegang tot uw S-DNA profiel en de
daarop verrichte communicatie.
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