Wettelijke mededeling van Fon Spot
Gebruik en Toegang van deze Fon Spot
Welkom bij deze Fon Spot. Deze Wettelijke Mededeling dient om je te informeren over de
dienst die door deze Fon Spot verleend wordt.
Fon staat de klanten van haar Partners (haar huidige of toekomstige “Fon Partner” zoals op
de Fon website gepubliceerd staat) toegang toe via haar Fon Spots, hierna “Dienst”.
Als je toegang tot deze Fon Spot hebt, is dat omdat je voorafgaand geregistreerd hebt bij
Fon en de Fon Voorwaarden hebt aanvaard of de Voorwaarden van een Fon Partner, die je
toegang verleent tot deze Dienst en je deel laat nemen aan de Fon Community.
De Fon Voorwaarden of de Fon Partner Voorwaarden die eerder door jou aanvaard zijn,
blijven in volledige kracht en effect gehandhaafd. Niets in deze Wettelijke Mededeling
impliceert om het even welke wijziging van die Voorwaarden. Zodanig dat indien er een
conflict tussen om het even welke bepaling van deze wettelijke mededeling en de
voorwaarden van Fon of van een Partner is, zullen dergelijke voorwaarden van toepassing
zijn.
Deze Wettelijke Mededeling dient in zijn geheel gelezen te moeten worden. Het is jouw
verantwoordelijkheid om deze te lezen. Als je het niet eens bent met één van de volgende
voorwaarden, zou je geen toegang tot de Dienst moeten nemen.
Op grond van deze Wettelijke Mededeling deelt Fon je mee dat:

1. Toegang tot deze Fon Spot
Fon zal je huidige locatie gebruiken, verkregen met je mobiele telefoon of device bezorgd
heeft, alleen om je de beschikbare Fon Spots dichtbij jouw locatie te tonen. Fon is niet
verantwoordelijk voor eventuele uitgaven betreffende de verbinding met Fon of met een
Fon Partner aangedreven door een Fon wifisignaal.

2. Persoonlijke Gegevenstoegang

Fon zal je persoonsgegevens alleen gebruiken voor Toegang tot de Fon Dienst of de
Dienst van de Fon Partner. Je bent naar behoren geïnformeerd en je aanvaardt, om
toegang tot deze Fon Spot te verlenen, heeft Fon het recht om je persoonlijke informatie te
verzamelen en te verwerken en deze te delen met de Fon Partner bij wie je geregistreerd
staat voor toegang tot de Fon Dienst. Op een andere manier krijgt of deelt Fon je
persoonsgegevens niet en zal deze alleen onthullen wanneer dit door de wet vereist wordt,
door een passende regelgevende instantie of door een hof met passende
rechtsbevoegdheid.

3. Kwaliteit van de dienst
Wifi Fon Spots zijn geen eigendom of worden niet in werking gesteld door Fon. Fon kan
geen upload of download snelheden op deze locaties schatten.
Fon kan geen garanties geven betreffende de connectiviteitsniveaus die je via je mobiele
telefoon of device zult ontvangen. Dit kan van je tarief, je Overeenkomst met een Fon
Partner of je netwerkleverancier, je mobiele telefoon en de locatie van je Fon Spot
afhangen. Connectiviteitsstoringen kunnen afhangen van je contract met een Fon Partner
die je een beperkte toegang tot het Netwerk verstrekt.
Fon zal geen verantwoordelijkheid voor connectiviteitskwesties die jij ervaart, aanvaarden.

4. Inhoud van Intellectueel Eigendom
Je begrijpt dat alle Diensten die inhoud, informatie en materiaal betreffende eigendom
bevatten, welke door toepasselijk intellectueel eigendom en andere wetten beschermd
worden, inclusief maar niet beperkt door auteursrecht, emblemen, handelsmerk en dat je
dergelijke inhoud, informatie of materialen betreffende eigendom in geen enkel geval zult
gebruiken, behalve voor het toegelaten gebruik van de Diensten. Geen enkel deel van de
diensten mag om het even welke manier dan ook worden gereproduceerd, overgebracht,
geëxploiteerd of wat voor andere handeling dan ook in om het even welke vorm of op om
het even welke manier die niet uitdrukkelijk door de houder van de werkende rechten is
gemachtigd. Je aanvaardt de afgeleide werken gebaseerd op de Diensten niet te wijzigen,
te huren, te leasen, te lenen, te verkopen, te distribueren of te creëren, op welke manier
dan ook en je zult evenmin de Diensten op geen enkele onbevoegde manier exploiteren,
inclusief maar niet beperkt tot schending of belasten van netwerkcapaciteit. Bovendien
aanvaard je de Diensten op geen enkele wijze te gebruiken om te teisteren, misbruiken,
besluipen, bedreigen, belasteren of op andere wijze te schenden of de rechten van een
derde te overtreden, en dat Fon in geen geval verantwoordelijk is voor dergelijk gebruik van

jou, noch voor teisterende, dreigende, lasterlijke, offensieve of illegale berichten of
overdrachten die jij kunt ontvangen tengevolge van het gebruik van de Diensten.
Bovendien, in zoverre je kiest voor toegang tot Diensten of materialen, gebeurt dat op
eigen initiatief en jij bent verantwoordelijk voor naleving van de toepasbare wetten, inclusief
maar niet beperkt tot de toepasbare plaatselijke wetten.
Fon en haar licentiegevers of Partners behouden het recht om de toegang te wijzigen, op
te schorten, te verwijderen of ongeschikt te maken tot alle Diensten op elk moment zonder
voorafgaande Wettelijke Mededeling. In geen enkel geval zal Fon verantwoordelijk zijn voor
opheffing of onbruikbaar maken van de toegang tot dergelijke Diensten.
Fon en Fon Partner garanderen, noch bekrachtigen, noch nemen op zich en zijn evenmin
aansprakelijk noch verantwoordelijk tegenover jou of een andere persoon, voor diensten of
materialen van derden.
Privacybeleid
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1. Registratiegegevens
Wanneer jij je voor de Fon Dienst aanmeldt, kunnen wij informatie verzamelen. Wij vragen
je om je gebruikersnaam, wachtwoord, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, postcode en
land. Wij kunnen ook informatie verzamelen die je vrijwillig aan je profiel toevoegt, zoals je
mobiele telefoonnummer en je mobiele serviceprovider.

2. Opslag van je Gegevens
Fon Wireless Ltd is de gegevenscontroleur van de gegevens die je verstrekt en voldoet
volledig aan de huidige wetgeving betreffende de gegevensbescherming van persoonlijke
aard, en de vertrouwelijkheidsverplichtingen kenmerkend voor de activiteit die het
onderneemt. Eveneens voldoet Fon aan de UK Beschermings-Akte 1998, aan de
aanvullende regelgeving en aan andere relevante wetgeving.
Al jouw persoonsgegevens die Fon ontvangt en opslaat zal in een dossier worden
bewaard, genaamd “Klantenbestand”. Het bestand wordt geregistreerd door het Bureau
van de Commissaris van Informatie onder registratienummer Z9433580. Een bedrijf dat
geregistreerd staat in het kader van de wetten van Engeland, met geregistreerde zetel te 8
Clifford, W1S 2LQ Londen en geregistreerd bij het Handelsregister voor Engeland en

Wales onder nummer 5661131 is uitsluitend verantwoordelijk voor dit bestand. De
opgeslagen gegevens zijn passend, aangewezen en overschrijden het werkingsgebied, het
doel, en de doelstellingen van de diensten die Fon verleent niet.

3. Hoe Fon de door Fon verzamelde informatie
gebruikt en deelt
Het doel van dit bestand is voor Fon het beter dienen van de gebruikers evenals het
contact met hen te handhaven. Fon kan de gegevens ook gebruiken om commerciële
informatie te verzenden evenals voor alle andere doelen waarvan Fon acht dat deze in het
belang van haar gebruikers zijn, zoals in onderhavige wordt verklaard.
Wij kunnen de informatie die wij verzamelen, delen of gebruiken met inbegrip van jouw
persoonlijke informatie voor bovengenoemde doeleinden om te:








a)Verstrekken, Personaliseren, En Verbeteren Van Jouw Ervaring Met De
Fon Dienst. Verzekeren Van Het Technisch Functioneren Van De Dienst En
Producten En De Diensten Ter Beschikking Gesteld Door De Fon Dienst,
Ontwikkelen Van Nieuwe Producten En Diensten, En Analyseren Van Jouw
Gebruik Van De Fon Dienst,
b)Je Weet En Aanvaardt Dat De Gegevens Die Je Aan Fon Verstrekt,
Kunnen Worden Gedeeld: Tussen Bedrijven Van Fon’s Groep,
Dochterondernemingen En Filialen.
c)De Fon Partners Op Het Grondgebied Dat Internettoegang Verleent
Aangedreven Door Fon Zelfs Als Je Geen Klant Van Deze Partner Bent; Fon
Partners Zullen Op De Fon Website Worden Gepubliceerd.
d)Om Aan De Wettelijke Procedure Te Antwoorden (B.V. Een Rechterlijk
Bevel Of Verzoek Van Autoriteit), Als Wij In Goed Vertrouwen Geloven Dat Het
Noodzakelijk Is Dit Te Doen; Om Aan Vereisten Van Toepasselijke Verplichte Wet
Te Voldoen; Om De Veiligheid Van Om Het Even Welke Persoon Te Beschermen
En Fraude, Veiligheid Of Technische Kwesties Te Behandelen.
De behandeling van persoonsgegevens en het gebruik ervan voor commerciële
communicatiedoeleinden voldoet aan de toepasselijke wetgeving.

4. Betalingsgegevens
Wanneer je een Fon Pas koopt of andere aankopen via de Fon Dienst doet, wordt je
creditcard, SMS of PayPal informatie en andere financiële gegevens die wij nodig hebben
om je betaling te verwerken, verzameld en bewaard door derde betalingsbewerkers, en wij

kunnen wat beperkte informatie verzamelen, zoals je postcode en details van je
transactiegeschiedenis met betrekking tot de Fon Dienst. Deze derden voorzien ons
normaalgesproken van wat beperkte informatie over jou, het soort betaalkaart, vervaldatum
en de laatste vier cijfers. Het gebruik van jouw gegevens door onze facturerende
dienstverlener is onderworpen aan het privacybeleid.

5. Fon Spots plaatsgegevens zullen
gepubliceerd worden
Zolang de Overeenkomst van kracht is, zal Fon de informatie met betrekking tot de plaats
van de Fon Spots en de adressen van alle Fon Spots publiceren. Dit is onontbeerlijk voor
andere Fon gebruikers om tot het Fon Netwerk toegang te hebben.
Je aanvaardt en bent het ermee eens dat Fon het adres van jouw toegangspunt moet
delen, zodat andere “Foneros” het kunnen vinden. Je dient contact met onze
klantenservice op te nemen om de locatie-informatie te veranderen, om het minder
gedetailleerd te maken, bijvoorbeeld door het appartement nummer uit het adres te
verwijderen, of door een straatnaam te geven in plaats van het precieze nummer en een
niet precieze geolocatie.
Deze niet exacte adressen zijn zichtbaar op formulieren zoals de Fon kaarten en
adresboeken van nabijgelegen toegangspunten. Wij zullen je naam niet openbaar aan je
adres en toegangspunt verbinden en wij zullen je naam of het meer specifieke adres
evenmin aan derden ter beschikking stellen. We kunnen niet garanderen dat derden niet in
staat zijn om je precieze adres af te leiden.

6. Toegang en Veiligheid van Fon Spots
wereldwijd
Je aanvaardt door de globale aard van internet te onderkennen, te voldoen aan alle
plaatselijke regels betreffende online gedrag en aanvaardbare inhoud. De Fon Spots
kunnen in de verschillende landen aan verschillende plaatselijke wetten onderworpen zijn
en er kan van ons verlangd worden om gegevens op te moeten opslaan om die wetten na
te leven.
Meer bepaald aanvaard jij te voldoen aan alle toepasbare wetten betreffende
de overdracht van geëxporteerde technische gegevens uit je thuisland, het land waar je
woont, of het land waar je ook bent, terwijl je gebruik van de diensten maakt. Die derde
landen en de toepasselijke wetgeving garanderen geen passende mate van bescherming.

De toegang, gegevens en informatie betreffende dergelijke toegang via elke Fon Spot
worden geregeld door de wetgeving van het land waar de Fon Spot is gevestigd.
Fon heeft de noodzakelijke technische maatregelen getroffen om het vereiste
veiligheidsniveau te handhaven dat, volgens de aard van de verwerkte persoonsgegevens
en de omstandigheden van deze verwerking, met de doelstelling om (in zoverre mogelijk is
en altijd gebruik makend van de nieuwste technologie) het wijzigen, verliezen, verwerken of
niet-gemachtigde toegang te vermijden.

7. Gegevens beheerd door cookies &
gelijkaardige technologieën
Wij kunnen cookies gebruiken en standaard internettechnologieën vergelijkbaar met
cookies om je gebruikservaring te verbeteren. Wij gebruiken cookies voor doeleinden,
zoals in deze link uitgelegd wordt.
Je kunt je browser instellen om cookies te weigeren, of bepaalde cookies te verwijderen.
Dit kan het goed functioneren van de Dienst benadelen of verhinderen. Als je meer over
cookies wilt weten, gelieve deze link te bezoeken.

8. Toegang tot websites van derden
Ons Privacybeleid is op geen ander bedrijf of op websites van andere bedrijven of diensten
van toepassing, evenmin als je daartoe toegang hebt via Fon Spot.
Als je jouw persoonlijke informatie aan andere bedrijven onthult, zal jouw informatie
volgens hun privacypraktijken worden behandeld.
Je begrijpt dat je door Fon Diensten te gebruiken je de diensten op eigen risico aanvaardt
te gebruiken en dat Fon niet verantwoordelijk is voor jou of een andere persoon voor
om het even welke derde diensten voor inhoud, dienst of producten welke offensief,
onfatsoenlijk of laakbaar kunnen worden geacht, welke inhoud wel of niet kan worden
geïdentificeerd als bevattende een expliciete taal en dat de zoekresultaten of het invullen
van een bepaalde URL automatisch tot onopzettelijk links of verwijzingen kan leiden met
ongewenst materiaal.
Je erkent en bent het ermee eens dat Fon niet verantwoordelijk is voor het onderzoeken
van of de evaluatie van de inhoud, nauwkeurigheid, volledigheid, stiptheid, geldigheid,
auteursrechtnaleving, wettigheid, fatsoen, kwaliteit of een ander aspect van dergelijke
derde materialen of websites.

Bovendien zijn de derde diensten en de derde materialen waartoe toegang is, die getoond
kunnen worden of waartoe van de Software gelinked wordt niet beschikbaar in alle talen of
in alle landen. Fon tekent geen protest aan dat dergelijke diensten en materialen
aanwendbaar of beschikbaar zijn voor gebruik in bepaalde plaatsen.
Bovendien, in zoverre je kiest voor toegang tot dergelijke diensten of materialen, gebeurt
dat op eigen initiatief en jij bent verantwoordelijk voor naleving van de toepasbare wetten,
inclusief maar niet beperkt tot de toepasbare plaatselijke wetten.
Fon en haar licentiegevers of Partners behouden het recht om de toegang te wijzigen, op
te schorten, te verwijderen of ongeschikt te maken tot alle diensten op elk moment zonder
voorgaande wettelijke mededeling.
In geen enkel geval zal Fon verantwoordelijk zijn voor opheffing of het onbruikbaar maken
van de toegang tot dergelijke diensten.
Deze clausule zal voortbestaan bij beëindiging van deze Overeenkomst.

9. Rechten met betrekking tot jouw gegevens
Jij kunt je recht op toegang uitoefenen, de door jouw verstrekte gegevens wijzigen,
verwijderen en betwisten. Indien je wenst ons hierover op de hoogte te brengen, je
schriftelijk verzoek per e-mail sturen naar: privacy@Fon.com. Vergeet niet het recht dat je
wenst uit te oefenen duidelijk uiteen te zetten.
Het doel van Fon is jouw privacy zo goed mogelijk te respecteren. Gelieve via
privacy@Fon.com suggesties ter verbetering van dit beleid te sturen.

