Prepaidnuller: disclaimer, privacy en voorwaarden


Prepaidnuller is een concept van Internet Advertising Solutions BV te Amsterdam.



Wij hebben geen directe banden met telecomproviders en zijn onafhankelijk.



Wij zijn hoofdverantwoordelijk voor het opnemen van uw bestelling en het versturen van de
simkaart.



U betaalt geen verzendkosten.



De verwerkingstijd van uw bestelling is afhankelijk van de drukte. Wij streven er naar
bestellingen uiterlijk binnen 3 dagen verwerkt te hebben.



De opbouw van €25 beltegoed:
€7,50 standaard op de simkaart en €7,50 na registratie bij Lebara (eenvoudig proces)
vervolgens ontvangt u de volgende €10 na uw eerste opwaardering met €10.
In totaal ontvangt u dus €25 beltegoed.



Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het indienen van de bestelling bij de
telecomprovider. Wij zullen uw gegevens nooit delen met andere partijen.
Uw privacy is daarmee gewaarborgd.



De telecommunicatie diensten worden door de provider geleverd. Prepaidnuller heeft geen
eigen netwerk en heeft geen directe invloed op de werking van het netwerk. Derhalve
kunnen we niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet juist functioneren van de mobiele
diensten.



Wij hebben geen aansprakelijkheid bij enige problemen, onjuistheden of meningsverschillen
die u heeft met de telecompartij bij het gebruik van hun diensten.



Wij bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk toegestaan en noodzakelijk voor het
realiseren van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt.



Wij zorgen voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging
van de bestanden waarin uw gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze wordt zeker
gesteld dat uw gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun
functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden
waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Cookieverklaring
Prepaidnuller gebruikt cookies om bezoekersverkeer op de website te analyseren, hiermee
kunnen we de website optimaliseren en onze online marketing activiteiten verbeteren.
Bij het analyseren van bezoekersverkeer zijn geen persoonlijke kenmerken te herleiden naar
bezoekers. Wij maken daarnaast gebruik van retargeting mogelijkheden op het internet. Dit
betekent dat u een uiting van Prepaidnuller tegen kan komen als u onze site eerder bezocht
heeft. Wij gebruiken Google cookies, op de volgende pagina ziet u een algemeen overzicht
van partijen die cookies gebruiken en waarvoor u zich kunt in/uitschrijven:
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

