Voorwaarden en gedragsregels
Deze voorwaarden omvatten het gebruik van mijnpluspanel.nl, inclusief deelname aan de
onderzoeken, het forum en alle andere plekken op de website. Door deze website te
gebruiken gaat u akkoord met deze voorwaarden, gedragsregels en ons privacy beleid.
Mijnpluspanel.nl is eigendom van PLUS Retail, gevestigd aan de Utrechtseweg 340, 3731
GD te de Bilt. De website wordt beheerd door Totta Group N.V. en is mede mogelijk
gemaakt door Vision Critical Research Solutions. PLUS Retail en Totta Group N.V.
behouden zich het recht voor om deze voorwaarden en gedragsregels op ieder moment
te wijzigen. Het is aan te bevelen om regelmatig zelf de voorwaarden en gedragsregels te
controleren op wijzigingen.
Registratie en account
Om (bepaalde delen van) de website te gebruiken heeft u een account nodig. Dit account
kunt u gratis aanmaken. Wanneer u zich registreert dient u een aantal vragen te
beantwoorden. Indien uw gegevens wijzigen kunt u dit op de website mijnpluspanel.nl
wijzigen. U bent zelf te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik dat er via uw
gebruikersnaam van de website wordt gemaakt.
Gedragsregels
U garandeert dat u geen berichten zult plaatsen die obsceen, grof, seksueel getint,
haatdragend of dreigend zijn, in strijd zijn met de wet of op een andere manier inbreuk
makend op de rechten van derden (“niet toegestane berichten”).
PLUS Retail en Totta Group N.V. behouden zich het recht voor gebruikers die zich niet
houden aan deze voorwaarden, de toegang en/of het gebruik van de website te
ontzeggen. PLUS Retail en Totta Group N.V. behouden zich het recht voor om geplaatste
berichten of discussies, zonder opgaaf van redenen of notificatie, te verwijderen of aan te
passen.
Voor het volgende mag u de website mijnpluspanel.nl niet gebruiken:
 Voor het adverteren, aanbieden of verkopen van producten en diensten.
 Voor het distribueren, ontvangen, toegankelijk maken of uitwisselen van inhoud die
obsceen, pornografisch, bedreigend, racistisch, seksistisch, ongepast, belagend,
beledigend, lasterlijk, in strijd met privacy wetgeving, in strijd met intellectueel
eigendomsrechten van PLUS Retail of derden zijn, (inclusief copyright) of anderszins
onwettelijk of naar onze mening verwerpelijk is.
 Voor het distribueren van elektronische content (inclusief virussen) die op enigerlei
wijze schade kan aanbrengen aan computer systemen of het plaatsen van informatie,
URLs of links naar websites of servers die zulke content bevatten.
 Voor het veroorzaken van excessief verkeer, bezorgen of doorsturen van
kettingbrieven, ‘junk mail’, ‘spam’, enquêtes, wedstrijden, pyramide spellen of ander
gedrag vertonen dat geënt is op het beperken of verbieden van het gebruik en plezier
van andere panelleden.
Persoonsgegevens
De informatie die u aan PLUS Retail en Totta Group N.V. verstrekt op het moment dat u
zich registreert voor mijnpluspanel.nl wordt op een veilige locatie opgeslagen en wordt
gebruikt om in de toekomst weer te kunnen inloggen. Uw e-mailadres wordt gebruikt
voor het versturen van e-mails vanuit het panel zoals uw registratie bevestiging, updates
in het panel en uitnodigingen voor onderzoeken. U bent ervan verzekerd dat we uw emailadres niet gebruiken voor marketing doeleinden. Al het andere gebruik van uw
persoonsgegevens wordt beheerst door het Privacy beleid.

