Uw privacyrechten
Rate-m zet zich in om de privacy van onze gebruikers te beschermen en streeft ernaar om een
veilige gebruikerservaring te bieden. Dit Privacybeleid beschrijft hoe we online gegevens
verzamelen en gebruiken.
Door gebruik te maken van deze website of toepassing, gaat u akkoord met de verzameling,
het gebruik en de overdracht van uw gegevens zoals is beschreven in dit Privacybeleid.
Als u niet wilt dat uw gegevens worden verzameld, gebruikt en overgedragen zoals is
beschreven in dit beleid, kunt u uw toestemming voor ons Privacybeleid intrekken. Als u uw
toestemming wilt intrekken,klikt u hier. om contact met ons op te nemen. Als u uw
toestemming intrekt, worden uw account- en profielgegevens verwijderd van onze website.
Gegevens die op onze websites en toepassingen zijn verzameld, worden opgeslagen in de
Verenigde Staten; daarom kunnen uw gegevens worden onderworpen aan de Nederlandse
wet.

BEREIK VAN DIT BELEID
Dit beleid is van toepassing op informatie die we verzamelen of gebruiken op websites en
toepassingen die eigendom zijn van of beheerd worden door Rate-m of dochterondernemingen
("Rate-m.com"). Dochterondernemingen zijn entiteiten die Rate-m beheren, erdoor worden
beheerd of die onder algemeen beheer staan van Rate-m.
We maken een koppeling naar andere websites waarover we geen controle hebben. Rate-m is
niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de praktijken van andere websites. Misschien
wilt u het privacybeleid van die websites bekijken, zodat u weet hoe zij uw informatie
verzamelen, gebruiken en delen.

GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN
We verzamelen gegevens over u wanneer u gebruikmaakt van onze websites en toepassingen.
We verzamelen gegevens direct van u, zoals uw contactgegevens, profiel en profielgegevens.
We ontvangen deze gegevens en slaan die op wanneer u deze invoert op onze website, naar
ons toestuurt of op een andere manier aan ons verstrekt.
We verzamelen bijvoorbeeld, afhankelijk van de diensten waarvan u gebruikmaakt, het
volgende:
•Creditcardnummer en factuurgegevens (voor diensten die betaling vereisen)
•Gegevens die door u of uw relaties vanuit toepassingen van derden worden ingevoerd
•Uw ras, etniciteit, of geslacht, als u ervoor kiest die aan ons te verstrekken
We verzamelen ook automatisch gegevens over u. We verzamelen automatisch gegevens over
hoe u gebruikmaakt van onze websites en mobiele toepassingen, de pagina's van onze website
die u bezoekt, evenals gegevens over uw computer of mobiele apparaat, waaronder uw IPadres, apparaat-id, fysieke locatie, soort browser en besturingssysteem en verwijzende URL's.
Deze gegevens zijn nodig om gepersonaliseerde en op locatie gebaseerde inhoud te bieden,
om webverkeer te analyseren, problemen op te lossen, fraude te voorkomen en om onze
diensten te verbeteren. We kunnen deze gegevens combineren met gegevens in uw account
om fraude te voorkomen.

We kunnen gegevens over u verzamelen van openbaar beschikbare websites. We kunnen deze
gegevens gebruiken om een profiel aan te maken, zelfs als u geen account bij ons hebt, of
deze toevoegen aan een bestaand profiel. U kunt de verzamelde gegevens met betrekking tot
u opeisen en de zichtbaarheidsinstellingen ervan wijzigen of de gegevens verwijderen. We
kunnen echter niet garanderen dat we niet later andere gegevens die aan u toebehoren,
verzamelen van openbaar beschikbare websites.
We kunnen een bevestiging ontvangen wanneer u een e-mail opent van Rate-m als uw
computer dit soort programma's ondersteunt.
Als u ervoor kiest om u aan te melden met Facebook of vergelijkbare websites, importeren we
de gevraagde gegevens van uw account en maken we er een onderdeel van uw profiel van.
Aangezien websites en toepassingen van Rate-m zijn bedoeld om uw informatie te kunnen
delen en zodat anderen u kunnen vinden, maken we bepaalde gegevens over u standaard
openbaar beschikbaar. Dergelijke gegevens kunnen bijvoorbeeld door iedereen op internet
worden geraadpleegd, inclusief gebruikers zonder accounts, en kunnen verschijnen in
openbare zoekmachineresultaten. U kunt echter de zichtbaarheid van uw gegevens aanpassen
door uw privacyinstellingen te beheren. U kunt de gegevens die beschikbaar zijn voor anderen
ook beperken door gegevens te verwijderen die u niet zichtbaar wilt hebben of door deze
gegevens helemaal niet te verstrekken.
Als u gegevens plaatst op het profiel van een andere gebruiker of commentaar geeft op een
bericht van een andere gebruiker, is de openbare beschikbaarheid van die gegevens
onderworpen aan de privacyinstellingen van die andere gebruiker.

HOE WE GEGEVENS GEBRUIKEN
We gebruiken de gegevens die we verzamelen om onze diensten te leveren, om op u te
reageren, om onze websites en toepassingen te bedienen en te verbeteren en om een
positieve gebruikerservaring te bevorderen.
Door u te registreren bij Rate-m, door uw profiel te beheren, door openbaar informatie te
plaatsen of door ervoor te kiezen wanneer u de keuzes worden aangeboden, hebt u
toegestemd dat we uw gegevens op de volgende manieren gebruiken.
•om een profiel voor u aan te maken op basis van de gegevens die u aan ons hebt verstrekt,
gegevens die zijn verzameld of geïmporteerd van andere websites of toepassingen of gegevens
die aan ons zijn verstrekt door derden, zoals uw contactpersonen of adverteerders;
•om gegevens toe te voegen aan uw profiel die zijn verzameld van openbare websites;
•om gepersonaliseerde, gerichte of op locatie gebaseerde inhoud, diensten en reclame van ons
en derden aan te bieden;
•zodat u contact kunt opnemen met andere gebruikers of anderen kunt uitnodigen om zich aan
te sluiten of om een account te maken;
•zodat u gegevens over uzelf of uw contactpersonen van andere websites of toepassingen kunt
importeren of zodat u gegevens naar andere websites of toepassingen kunt exporteren;
•om aankopen te doen;
•om contact op te nemen met u over functie-updates, informatie- en dienstgebonden
communicatie, inclusief belangrijke beveiligingsupdates;
•om u aanvullende mededelingen, informatie en aanbiedingen te bieden, zoals nieuwsbrieven;
•om u te informeren over andere producten of diensten die beschikbaar zijn van Rate-m of
haar dochterondernemingen;
•zodat u contact met ons kunt opnemen en zodat we op u kunnen reageren om enquêtes,
aanbiedingen en prijsvragen uit te voeren en de resultaten daarvan kunnen publiceren;
•om uw vrienden, contactpersonen en te helpen uw profiel te vinden en om contact met u op
te nemen;

•om informatie over u en uw potentiële belangstelling in bedrijven aan te bieden;
•om gerichte berichten van bedrijven weer te geven op basis van de inhoud van uw
beoordeling;
•om producten en diensten aan te bieden aan bedrijven;
•om interne rapporten op te stellen over het gebruik van onze websites en toepassingen;
•zodat u informatie over bedrijven kunt delen met uw relaties;
•om zoekmachines toegang te verlenen tot openbare informatie;
•om activiteiten die in strijd kunnen zijn met ons beleid of onwettig zijn op te sporen, te
onderzoeken en te voorkomen; en
•om suggesties te doen en conclusies over u te trekken. We kunnen bijvoorbeeld suggesties
doen over mensen die u misschien kent of over extra banen, producten of diensten die voor u
van belang zijn. Of als u zich identificeert als 'Mevr.', nemen we aan dat u een vrouw bent.
Met sommige van onze producten en diensten, kunnen derden uw persoonlijke gegevens zien
en contact met u opnemen als u daarmee van te voren instemt. Profielgegevens kunnen
worden gebruikt om met andere leden van de gemeenschap te netwerken of kunnen zichtbaar
zijn voor iedereen die gebruikmaakt van de websites en toepassingen van Rate-m.
Gegevens die u op openbare gebieden van websites of toepassingen van Rate-m
plaatst of zichtbaar maakt in de database met bedrijven en beoordelingen kan
worden geraadpleegd, gebruikt en opgeslagen door anderen over de hele wereld,
inclusief mensen uit landen die misschien niet de wetgeving hebben die de passende
bescherming garandeert van persoonsgegevens, zoals bepaald door het land waar u
woont. Hoewel Rate-m maatregelen treft om uw gegevens te beschermen tegen onbevoegde
toegang of oneigenlijk gebruik, controleert Rate-m deze derden niet en zijn we niet
verantwoordelijk voor hun gebruik van gegevens die u aan ons verstrekt. Daarom moet u geen
gevoelige gegevens, persoonlijke profielen of andere informatie plaatsen die u niet openbaar
wilt maken op een website of toepassing van Rate-m of op een openbare website.
Onze diensten omvatten de weergave van gepersonaliseerde producten, inhoud en reclame
met betrekking tot uw ervaring en online interesses. We gebruiken gegevens die we over u
hebben om te bepalen of u misschien geïnteresseerd bent in de mogelijkheden, producten of
diensten van bepaalde derden. We tonen u gerichte advertenties online. Deze advertenties zijn
gericht op basis van gegevens die we over u verzamelen en gegevens over u die we van
derden verkrijgen.

HOE WE GEGEVENS DELEN
We bieden u een platform om beoordelingen te plaatsen. De gegevens die we verzamelen
kunnen binnen de Rate-m wereldwijd worden gedeeld. We delen contactgegevens niet met
derden voor hun directe marketingdoeleinden tenzij u bevestigend instemt met deze
openbaarmaking.
1. We delen uw gegevens met derden die ons helpen om onze producten en diensten aan u te
leveren. Voorbeelden hiervan zijn het hosten van onze webservers, inclusief databaseopslag
van bedrijven, het analyseren van gegevens, het verlenen van assistentie bij marketing, het
verwerken van creditcard-betalingen en het bieden van klantenservice. Deze bedrijven hebben
toegang tot uw persoonsgegevens die nodig zijn om hun functies uit te voeren, maar ze mogen
die gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden. We behouden de verantwoordelijkheid
voor alle gegevens die op deze wijze worden gedeeld.
2. We kunnen gegevens openbaar maken aan derden als u toestemt. Bijvoorbeeld:
(a) als u uw beoordeling zoekbaar maakt of als we gegevens verzamelen die u beschikbaar

hebt gemaakt op een openbare website, hebben alle partijen met toegang tot onze
databaseproducten met bedrijfsprofielen en beoordelingen toegang tot uw gegevens;
(b)als u ervoor kiest om informatie te ontvangen over mogelijkheden, producten of diensten
van derden, geven we uw contactgegevens aan die derden zodat zij contact met u kunnen
opnemen;
(c)als u eerder hebt gekozen om nieuwsbrieven, commerciële e-mails of andere berichten van
Rate-m of derden te ontvangen, maar vervolgens van gedachten verandert, kunt u zich
hiervoor afmelden in die e-mails of uw accountprofiel bewerken.
We delen ook samengevoegde gegevens (waaronder locatiegegevens) over bezoekers aan de
Rate-m-website en gebruikers van toepassingen met derden om u online advertenties te
bieden. We kunnen ook gegevens samenvoegen met betrekking tot beroepskwalificaties,
opleiding, leeftijd. Deze samengevoegde gegevens identificeren geen individuele gebruikers en
kunnen beschikbaar worden gesteld aan bedrijven of leden van Rate-m. Als we een cobranding website met een ander bedrijf creëren worden de gegevens door beide bedrijven
behouden en worden deze onderworpen aan het privacybeleid van beide bedrijven die op de
co-branding website worden gepubliceerd.
3. We kunnen gegevens openbaar maken aan derden die we hebben verzameld van andere
websites.
4. We maken gegevens openbaar als dit wettelijk vereist is, of naar eigen goeddunken op
grond van een verzoek van een overheidsinstelling of als we te goeder trouw menen - nadat
we uw privacybelangen en andere factoren hebben overwogen - dat een dergelijke handeling
nodig is om: (a) te voldoen aan wettelijke eisen of een juridisch proces; (b) onze rechten of
eigendom of onze dochterondernemingen te beschermen; (c) om een misdrijf te voorkomen of
de nationale veiligheid te beschermen; of om (d) de persoonlijke veiligheid van gebruikers of
het publiek te beschermen.
5. We kunnen gegevens openbaar maken en overdragen aan derden die enkele of alle
bedrijfseenheden van Rate-m verwerven, of een dergelijke verwerving nu geschiedt door een
fusie, consolidatie of aankoop van alle of een belangrijk deel van onze activa. Daarnaast
worden, als Rate-m het onderwerp wordt van een insolventieprocedure, dergelijke gegevens
verwijdert in een transactie die wordt goedgekeurd door de rechtbank. U wordt op de hoogte
gesteld van de verkoop van het hele of een belangrijk deel van ons bedrijf aan derden via email of via een opvallende aankondiging die op de website wordt geplaatst.

EEN BELANGRIJKE OPMERKING OVER UW PROFIEL
Als u een profiel aanmaakt of plaatst, slaan we deze op in onze database met profielen in de
Europese Unie. U kunt de status van uw profiel beheren door deze op zichtbaar, beperkt of
inactief in te stellen. Zichtbare en beperkte profiel's kunnen worden bekeken door iedereen
met toegang tot onze database met profielen. We kunnen het behoud, het gebruik of de
privacy van profiel's niet beheren die zijn bekeken of gedownload door anderen.
Inactieve profielen zijn niet zichtbaar in onze database met profiel's en profielen, maar
gegevens die we over u verkrijgen van een openbare website kunnen wel zichtbaar zijn. U kunt
met uw inactieve profiel nog steeds online solliciteren naar een vacature. Als u dit doet,
wordt uw profiel overgedragen aan de relevante bedrijven die een kopie van uw
profiel kan behouden of deze kan verspreiden aan derden.
We proberen de toegang tot onze database met profiel's en profielen tot legitieme
gebruikers te beperken, maar we kunnen niet garanderen dat andere partijen
toegang krijgen tot deze database. We hebben geen controle over het gebruik van
profielen door derden die de database openen. Zodra uw profiel openbaar is gemaakt, kan
Rate-m deze niet terughalen van derden die uw profiel hebben bekeken.

U kunt uw profiel en profiel op elk gewenst moment uit onze database verwijderen. Als u geen
account bij ons hebt, kunnen we u vragen om gegevens over uzelf te verstrekken zodat we uw
profiel kunnen vinden en verwijderen. Iedereen die uw profiel of profiel heeft bekeken, kan
echter een kopie ervan hebben bewaard in zijn/haar eigen bestanden of databases. Daarom
moet u geen gevoelige gegevens, persoonlijke profielen of andere informatie in uw profiel of
profiel plaatsen die u niet openbaar wilt maken.
Als u ons gegevens verstrekt van een referentie, is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te
zorgen dat die persoon op de hoogte is dat u zijn/haar gegevens hebt doorgestuurd en dat
hij/zij schriftelijk heeft toegestemd dat u dat doet.
Profielen die u aan ons geeft, mogen geen gevoelige gegevens bevatten met betrekking tot uw
(i) ras of etnische afkomst (ii) politieke standpunten (iii) filosofische of godsdienstige geloof
(iv) lidmaatschap van een vakbond of politieke partij (v) fysieke of geestelijke gezondheid of
biometrische details of genetische bouw (vi) verslavingen, seksuele leven (vii) het plegen van
strafbare feiten of procedures en bijbehorende sancties of boetes, (viii) het begaan van
onrechtmatig of verwerpelijk gedrag en bijbehorende straffen, of (ix) een sofinummer of
nationaal identificatienummer. Als uw profiel of profiel deze informatie bevat, gaat u akkoord
dat dit op eigen risico is. We kunnen de toegang tot dergelijke informatie van onze database
door derden niet beheren.

HOE WE UW GEGEVENS OPSLAAN
We bewaren alle gegevens die we over u verzamelen in een poging om uw gebruik van onze
websites efficiënter, praktischer en relevanter te maken, totdat u uw persoonsgegevens wijzigt
of verwijdert, zoals hieronder wordt beschreven. U kunt uw profiel of profiel op elk gewenst
moment bekijken, corrigeren, bijwerken, wijzigen of verwijderen. Meld u aan op uw account,
ga naar uw Dashboard en voer de gewenste wijzigingen door. Hebt u geen account? Neemt u
dan contact op via http://www.rate-m.com/
Toegang tot, of het corrigeren, bijwerken en verwijderen van uw persoonlijke gegevens kan
door Rate-m worden geweigerd of beperkt als dit in strijd is met de rechten van anderen en/of
als dit anderszins is toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Indien u uw accountgegevens
volledig wilt verwijderen, dient u contact met ons op te nemen . We sturen u een e-mail met
de bevestiging dat uw persoonlijke gegevens zijn verwijderd (behalve een gearchiveerde online
kopie die niet toegankelijk is voor u of derden). De gearchiveerde kopie wordt bewaard zolang
dit noodzakelijk is voor controles en registratie. We houden ook logboeken en informatie bij die
betrekking kunnen hebben op uw activiteiten op de website.
We zullen binnen 30 dagen onverwijld na ontvangst en in elk geval reageren op een verzoek
om toegang te krijgen tot gegevens. Als we meer tijd nodig hebben om toegang tot uw
gegevens te bieden, ontvangt u binnen 30 dagen een bevestiging van ontvangst van het
verzoek en zullen we zo spoedig mogelijk binnen het tijdsbestek dat op grond van toepasselijk
recht vereist is een aanvullende reactie geven.
Als u gedurende een aanzienlijke periode niet hebt ingelogd op uw account of geen gebruik
hebt gemaakt van onze diensten, waaronder e-mails van ons blijven ontvangen, verloopt uw
account en wordt uw account ingepland om te worden verwijderd van onze website. Verlopen
accounts worden periodiek verwijderd. Onze huidige vervaltermijn is ongeveer 36 maanden;
mogelijk verlengen of verkorten we de termijn om deze aan te passen aan de nieuwe manieren
van het in dienst nemen. Als uw account een profiel bevat, ontvangt u altijd een e-mail van
ons voordat we uw profiel op deze manier verwijderen.

BEVEILIGING
U bent verantwoordelijk om uw gebruikersnaam en wachtwoord geheim te houden.
Rate-m neemt de passende maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen
verlies en tegen onbevoegde toegang, gebruik, wijziging of bekendmaking. Het internet is
echter een open systeem en we kunnen niet garanderen dat onbevoegde derde partijen niet in
staat zullen zijn om die maatregelen te doorbreken of uw persoonlijke gegevens te gebruiken
voor ongepaste doeleinden. U dient zich ervan bewust te zijn dat profiel's en profielen kunnen
worden bekeken door uw huidige werkgever.
Als u online bij Rate-m een bestelling doet, worden uw creditcard-gegevens gecodeerd met
standaard codering voor de industrie.

KINDEREN
Rate-m is niet bedoeld voor, noch verzamelen we bewust gegevens van, kinderen onder de
leeftijd van 16 jaar.

WIJZIGINGEN AAN HET PRIVACYBELEID
Indien we besluiten om de inhoud van dit Privacybeleid wezenlijk te wijzigen zullen we,
wanneer dat vereist is, contact met u opnemen op het e-mailadres dat u gebruikt in uw profiel.
We plaatsen deze wijzigingen ook via een opvallende mededeling op de website.

CONTACTGEGEVENS
Als u, op elk moment, vragen of opmerkingen hebt over dit Privacybeleid, neemt u online
contact met ons op of via:
Rate-m
www.Rate-m.com
Noortberghmoeren 71
4824JB Breda
Nederland
We zullen redelijke inspanningen verrichten om snel uw vraag te beantwoorden of uw
probleem op te lossen.

Informatie over de cookies bij Rate-m
WAT ZIJN COOKIES?
Een cookie is een tekstbestand die op de computer wordt opgeslagen. Cookies slaan kleine
hoeveelheden data op waardoor onze website beter functioneert. Ze voeren geen codes uit en
bevatten geen virussen. Niemand kan de cookies lezen behalve wij.

HOE WORDEN COOKIES GEBRUIKT?
Rate-m maakt gebruik van cookies om uw activiteit op de website te volgen. We willen graag
het volgende laten weten over de cookies:
•Bepaalde cookies zijn belangrijk voor het functioneren van de website
•Wij volgen uw persoonlijke activiteiten niet buiten het Rate-m-netwerk tenzij u op

onze advertentie op een andere website klikt
•Wij maken gebruik van analysecookies om ons laten zien welke site-inhoud het
meest bruikbaar is voor de bezoekers

COOKIESOORTEN DIE WORDEN GEBRUIKT
•Beveiliging: Met deze cookies kunnen wij uw account beveiligen
•Voorkeuren: Deze cookies onthouden uw voorkeuren, zoals de taal of hoe de
zoekresultaten worden getoond
•Analyse: Wij houden het siteverkeer bij zodat we populaire site-inhoud en
mogelijke problemen kunnen identificeren
•Advertenties: Wij maken gebruik van niet-identificeerbare informatie over uzelf om
advertenties op de site te tonen

COOKIE-OPTIES
U kunt de computer een waarschuwing laten afgeven iedere keer dat er een cookie wordt
ingesteld. U kunt er ook voor kiezen om alle cookies uit te schakelen. Dit kan via de
browserinstellingen. Iedere browser is verschillend, dus raden wij u aan eerst het Helpmenu
van uw browser te raadplegen om na te gaan hoe u de cookie-instellingen kunt wijzigen. Als u
de cookies uitschakelt, heeft u geen toegang meer tot veel functies die de gebruikservaring
efficiënter maken. Ook zullen sommige diensten niet meer goed functioneren.

BLOKKEREN EN VERWIJDEREN VAN COOKIES
U kunt cookies van Rate-m.com verwijderen of blokkeren, maar dit zal voorkomen dat u van de site
gebruik kunt maken.

OVER ADVERTENTIES GEPRESENTEERD DOOR DERDEN
Rate-m.com staat toe dat derden, inclusief advertentienetwerken, advertenties presenteren
wanneer u Rate-m-websites bezoekt. Deze bedrijven kunnen hun eigen cookies bekijken,
bewerken of instellen alsof u een pagina van hun website had aangevraagd en ze kunnen
demografische en geografische informatie (uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer
niet inbegrepen) gebruiken, net zoals informatie over uw zoekopdrachten op Rate-m-websites
zodat ze u advertenties kunnen presenteren over goederen en diensten die u mogelijk kunnen
interesseren. Om derden te helpen bepalen welke aangepaste advertenties u te zien krijgt,
maakt Rate-m gebruik van diensten van derden om de informatie die Rate-m over u verzamelt
te helpen beheren, zoals bijvoorbeeld informatie die werd afgeleid van bepaalde
gedragsgegevens, demografische en persoonlijke gegevens die u invoert of oplaadt wanneer u
Rate-m-websites gebruikt. Wanneer bijvoorbeeld iemand met de naam “Karina” zich registreert
bij Rate-m, zouden we een geslachtwaarde “vrouwelijk” creëren en opslaan.
We kunnen af en toe ook gebruik maken van extra derde partijen om ons te helpen deze
informatie te beheren. Rate-m zal af en toe voor uw informatie de verwijzingen naar dergelijke
derde dienstverleners bijwerken. Rate-m kan mogelijk deze informatie combineren met
bepaalde overige niet-persoonlijke informatie die het verwerft van derden, inclusief informatie
over uw activiteiten op andere sites, zodat de advertenties die aan u gepresenteerd worden,
verder aangepast kunnen worden voor uw interesses.
Rate-m geeft geen persoonlijke informatie aan de adverteerder wanneer u een advertentie van
derden bekijkt of hiermee in contact treedt. Wanneer u echter een advertentie bekijkt of
hiermee in contact treedt, kan de adverteerder veronderstellen dat u voldoet aan de criteria

die gebruikt worden om de advertentie te richten (mogelijk de criteria die Rate-m verstrekt
heeft, zoals hierboven aangegeven) en ze zullen alle aanvullende informatie krijgen die u aan
hen wilt geven. Rate-m heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor de praktijken
van die derde partij adverteerders. Rate-m moedigt u aan om naar hun websites te gaan en
hun privacybeleid te bekijken en lezen over het gebruik van hun website.
Rate-m staat derden ook toe om advertenties te presenteren via formulieren die potentiële
klanteninteresse of belangstelling creëren of genereren in de producten of diensten van een
bedrijf (de “Advertenties die doorklikken genereren”). Wanneer u klikt op een Advertentie die
doorklikken genereert, wordt u naar het formulier van de adverteerder gebracht en Rate-m zal
het formulier ofwel vooraf ingevuld hebben met informatie zoals uw voornaam, achternaam, emailadres en telefoonnummer of mogelijk wordt u gevraagd om dergelijke informatie te
verstrekken. U bepaalt of u deze informatie al of niet wilt delen met de adverteerder. Indien u
ervoor kiest om deze informatie te delen met de adverteerder, dient u er zich bewust van te
zijn dat Rate-m geen controle heeft over de manier waarop die adverteerder uw informatie
behandelt. We moedigen u ten zeerste aan om naar hun websites te gaan en hun privacybeleid
te lezen over het gebruik van hun website.
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