
Algemene Privacyverklaring van Viasat 
 

Viasat, Inc. en haar dochterondernemingen en aangesloten ondernemingen (hierna gezamenlijk te 
noemen “Viasat”, “we”, “wij,”, “ons” of “onze”) vinden uw privacy belangrijk en respecteren deze. In deze 
Algemene Privacyverklaring (“Verklaring”) beschrijven we onze gegevenspraktijken met betrekking tot de 
algemene websites van Viasat waarop deze Verklaring wordt gepubliceerd, waaronder www.viasat.com, 
www.exede.com en www.wildblue.com (de “Sites”), en gegevens die we verzamelen van personen die op 
andere wijze interactie hebben met Viasat (bijvoorbeeld wanneer we optreden als groothandel), maar die 
geen directe klanten zijn van onze internetdiensten en aanverwante producten en diensten (de 
“Diensten”) (“Abonnees”). Deze Verklaring geldt niet voor delen daarvan waartoe uitsluitend Abonnees 
toegang hebben en waar een ander privacybeleid of een andere verklaring wordt gepubliceerd, zoals 
http//mail.exede.net of http://account.viasat.com (“Klantenportalen”). Het privacybeleid of de 
privacyverklaringen die voor Abonnees gelden, zijn te raadplegen op onze Abonnee-websites en 
Klantenportalen (“Privacyverklaringen voor Abonnees”). Door de Sites te bezoeken of, voor niet-
Abonnees, door op welke wijze dan ook interactie te voeren met Viasat, onder andere per telefoon, e-
mail of post, stemt u in met onze praktijken met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en delen van 
gegevens zoals beschreven in deze Verklaring. 
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GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN, BRONNEN EN HOE WE DE GEGEVENS GEBRUIKEN 
 
• Gegevens die u aan ons verstrekt 
 
Gegevens die wij, onze dienstverleners en/of derden kunnen verzamelen zij onder andere: (1) 
persoonsgegevens, d.w.z. gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd, zoals uw voor- 
en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en adres  (“Persoonsgegevens”); en (2) demografische 
gegevens, zoals uw geslacht, leeftijd, postcode, interesses en opgevraagde informatie (“Demografische 
Gegevens”). Behalve voor zover wettelijk verplicht, zijn Demografische Gegevens “niet-
Persoonsgegevens” (d.w.z. gegevens die in deze Verklaring niet als Persoonsgegevens worden 
aangemerkt). Verder worden Persoonsgegevens aangemerkt als niet-Persoonsgegevens zodra deze 
“onpersoonlijk zijn gemaakt” (d.w.z. dat de persoonlijk identificeerbare elementen zijn verwijderd of 
gewijzigd of dat de niet persoonlijk identificeerbare elementen worden onttrokken), waarna deze mogen 
worden gebruikt en gedeeld zonder enkele verplichting jegens u, behalve voor zover dit wettelijk 
verboden is. Voor zover eventuele niet-Persoonsgegevens door of namens ons worden samengevoegd 
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met Persoonsgegevens die we direct van u verzamelen, behandelen we de samengevoegde gegevens als 
Persoonsgegevens overeenkomstig deze Privacyverklaring.  
 
In het algemeen is interactie met ons, inclusief browsen op de Sites, mogelijk zonder enige 
Persoonsgegevens van uzelf aan ons te verstrekken. Als u informatie aanvraagt over onze producten, 
diensten of evenementen kunt u vrijwillig Persoonsgegevens aan ons verstrekken, waaronder uw naam, 
adres, telefoonnummer en/of e-mailadres. We gebruiken de door u verstrekte Persoonsgegevens om te 
reageren op uw aanvraag van informatie over onze Diensten en kunnen deze ook gebruiken voor alle 
andere doeleinden die niet wettelijk verboden zijn of in strijd zijn met deze Verklaring of met schriftelijke 
verklaringen van ons zoals van toepassing op het moment van verzamelen; we merken echter op dat op 
Abonneegegevens mogelijk aanvullende voorwaarden zijn verbonden zoals bepaald in de toepasselijke 
Privacyverklaringen voor Abonnees.  
 
We behouden ons het recht voor om niet-Persoonsgegevens te verzamelen, te delen en over te dragen 
voor zover dat niet wettelijk verboden is of in strijd is met deze Verklaring of met schriftelijke verklaringen 
van ons zoals van toepassing op het moment van verzamelen; we merken echter op dat op 
Abonneegegevens mogelijk aanvullende voorwaarden zijn verbonden zoals bepaald in de toepasselijke 
Privacyverklaringen voor Abonnees. We bewaren uw Persoonsgegevens voor zo lang als dat nodig is voor 
de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring, voor zover nodig om Diensten te verlenen en om te 
voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. 
 
• Informatie die u plaatst en die andere gebruikers plaatsen 
 
Alle reacties of informatie die u op openbare websites plaatst, inclusief de Sites, is openbaar toegankelijk 
en kan door andere gebruikers, inclusief Viasat, worden gelezen, verzameld en gebruikt, behalve voor 
zover dit wettelijk verboden is. Viasat is niet verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van informatie 
die u besluit op de Sites te plaatsen of voor de juistheid van de geplaatste informatie. 
 
• Automatisch verzamelde gegevens 
 
Wij, onze dienstverleners en/of derden kunnen bepaalde gegevens over u ook automatisch verzamelen 
wanneer u de Sites bezoekt of gebruikt of op andere wijze contact met ons opneemt 
(“Gebruiksgegevens”). Onder Gebruiksgegevens vallen mogelijk uw IP-adres, apparaat-identificator, 
browsertype, besturingssysteem, gegevens over uw gebruik van de Sites en gegevens over 
randapparatuur met een netwerkverbinding (zoals een computer of mobiel apparaat). Behalve voor zover 
dit wettelijk verplicht is (bijv. een IP-adres in bepaalde rechtsgebieden) of voor zover Gebruiksgegevens 
door of namens ons worden samengevoegd met Persoonsgegevens waarop deze Verklaring van 
toepassing is, beschouwen we Gebruiksgegevens (exclusief unieke apparaat-identificators) niet als 
Persoonsgegevens zoals bedoeld in de beschrijving van gegevenspraktijken in deze Verklaring en 
behouden we ons het recht voor om Gebruiksgegevens volledig te verzamelen, te gebruiken, te delen en 
over te dragen voor zover dat niet wettelijk verboden is of in strijd is met deze Verklaring of met 
schriftelijke verklaringen van ons zoals van toepassing op het moment van verzamelen; we merken echter 
op dat op Abonneegegevens mogelijk aanvullende voorwaarden zijn verbonden zoals bepaald in de 
toepasselijke Privacyverklaringen voor Abonnees.  
 
Wanneer u interactie hebt met Viasat kunnen we bijvoorbeeld automatisch gegevens van u verzamelen 
over de manier waarop u contact met ons hebt opgenomen. Onder deze gegevens vallen mogelijk uw 
contactmethode (e-mailadres of telefoonnummer), de datum en tijd waarop u contact hebt opgenomen 



en de frequentie waarmee u contact met ons hebt opgenomen. Tevens kan Viasat de inhoud verzamelen 
en opslaan van uw interacties met ons.  
 
De cookies, tracking pixels of vergelijkbare technologieën of diensten (“Trackingtechnologieën”), nu of 
later bekend, op onze Sites kunnen Gebruiksgegevens verzamelen over uw activiteiten en interactie met 
ons en de Sites. We kunnen bijvoorbeeld diensten van derden gebruiken, zoals Google Analytics, die 
Trackingtechnologieën gebruiken om analysen uit te voeren op onze Sites en wij, onze dienstverleners en 
derden kunnen automatisch Gebruiksgegevens verzamelen over uw gebruik van de Sites, inclusief de 
delen of pagina’s van de Sites die u bezoekt, de tijd die u aan het gebruik van de Sites besteed, het aantal 
keren dat u terugkomt en andere gegevens over het gebruik van de Sites. Deze gegevens helpen ons om 
te zien en te begrijpen hoe bezoekers onze Sites gebruiken en om de prestaties en gebruikerservaring van 
onze Sites te verbeteren.  
 
Sommige gegevens over uw gebruik van de Sites en bepaalde diensten van derden kunnen worden 
verzameld met behulp van Trackingtechnologieën die op verschillende momenten en diensten werken en 
kunnen door ons en derden worden gebruikt voor doelen zoals het verbinden van verschillende apparaten 
die u gebruikt en het aanbieden van relevante reclame en/of andere inhoud in de Dienst en in bepaalde 
diensten van derden. Zie hieronder voor bepaalde keuzes die u kunt maken met betrekking tot deze 
activiteiten. 
 
• Cookies uitschakelen en hoe we reageren op een niet-volgen-signaal 
 
Reguliere cookies kunnen in het algemeen worden uitgeschakeld of verwijderd met tools die in de meeste 
commerciële browsers beschikbaar zijn en kunnen in sommige gevallen in de toekomst worden 
geblokkeerd door bepaalde instellingen te selecteren. Browsers bieden verschillende functies en opties 
dus het is mogelijk dat u deze apart moet instellen. Ook zijn tools van commerciële browsers mogelijk niet 
effectief tegen Flash-cookies (ook bekend als lokaal gedeelde objecten), HTML5-cookies of andere 
Trackingtechnologieën. Ga voor meer informatie over het uitschakelen van Flash-cookies naar de website 
van Adobe: http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html. Let op: als u 
deze technologieën uitschakelt of verwijdert, werken sommige delen van de Sites mogelijk niet en 
wanneer u de Sites opnieuw bezoekt is uw mogelijkheid om Trackingtechnologieën op browserbasis te 
beperken afhankelijk van uw browserinstellingen en -beperkingen.  
 
Mogelijk kunt u via uw browserinstellingen automatisch een “Niet-volgen-signaal” sturen naar 
onlinediensten die u bezoekt. Er is echter geen overeenstemming tussen bedrijven in deze branche over 
wat “Niet Volgen” in dit kader betekent. Net als veel andere onlinediensten wijzigen we onze praktijken 
momenteel niet wanneer we een “Niet-volgen-signaal” ontvangen van de browser van een bezoeker.  
 
Een manier waarop u mogelijk cookies op onze website kunt identificeren, is door de gratis plug-in van 
Ghostery aan uw browser toe te voegen (www.ghostery.com). Volgens Ghostery toont deze plug-in u 
traditionele cookies op browserbasis die verbonden zijn aan de websites (maar niet de mobiele apps) die 
u bezoekt, evenals het privacybeleid van de partijen die deze cookies beheren en opties om deze cookies 
uit te schakelen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de volledigheid of nauwkeurigheid van deze tool of 
keuzemeldingen of -mechanismen van derden. Lees de volgende paragraaf voor specifieke informatie 
over sommige van de keuze-opties die externe analyse- en reclameaanbieders bieden. 
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RECLAME EN ANALYSE 
 
We kunnen derden zoals netwerkadverteerders inschakelen om ons te helpen om onze reclame op de 
websites van derden te tonen en om het succes te meten van onze reclamecampagnes. Sommige van 
deze ads kunnen aan uw interesses worden aangepast op basis van uw surfgedrag op de Sites en elders 
op het internet. Deze reclame wordt soms “reclame op basis van interesse” of “online gedragsreclame” 
genoemd (“Reclame op Basis van Interesse”). Ook kunnen we u reclame sturen via diensten van derden 
nadat u de Site hebt verlaten (dat heet “retargeting”). Op die manier kunnen we de reclame voor onze 
producten en diensten beter richten. Externe reclamenetwerkaanbieders, adverteerders, sponsors en/of 
verkeermetingsdiensten kunnen gebruikmaken van cookies, JavaScript, web beacons (waaronder GIF’s), 
Flash LSO’s en andere Trackingtechnologieën om de effectiviteit te meten van de reclame die ze voor ons 
plaatsen en om reclame te personaliseren. Op de praktijken die te maken hebben met deze cookies en 
andere Trackingtechnologieën van derden is het specifieke privacybeleid van elk van de betreffende 
derden van toepassing, niet deze Verklaring.  
 
U kunt kiezen of u bepaalde Reclame op Basis van Interesse wilt ontvangen door opt-outs in te dienen. 
Sommige van de adverteerders en dienstverleners die reclamediensten voor ons en derden uitvoeren 
nemen mogelijk deel aan het Zelfregulerende Programma voor Online Gedragsreclame (Self-Regulatory 
Program for Online Behavioral Advertising) van de Digital Advertising Alliance’s (“DAA”). Meer informatie 
over hoe u bepaalde keuzes kunt maken met betrekking tot Reclame op Basis van Interesse is te vinden 
op http://www.aboutads.info/choices/ en http://www.aboutads.info/appchoices voor informatie over 
het opt-outprogramma voor mobiele apps van de DAA. Sommige van deze bedrijven zijn ook lid van het 
Network Advertising Initiative (“NAI”). Meer informatie over het NAI en uw opt-outmogelijkheden bij de 
leden daarvan vindt u op http://www.networkadvertising.org/choices/. Let op: zelfs als u bepaalde 
Reclame op Basis van Interesse kunt uitschakelen, kunt u nog steeds andere soorten reclame ontvangen. 
Het uitschakelen betekent alleen dat de geselecteerde leden u geen Reclame op Basis van Interesse meer 
zouden moeten sturen, maar niet dat u helemaal geen doelmatige content en/of reclame meer ontvangt 
(bijv. van andere reclamenetwerken). Ook werkt uw uitschakeling op browserbasis via het NAI of de DAA 
mogelijk niet of niet meer als uw browsers worden ingesteld om cookies te weigeren wanneer u deze opt-
outwebsites bezoekt of als u daarna uw cookies verwijderd, een ander apparaat of andere webbrowser 
gebruikt of een toegangsmethode op niet-browserbasis gebruikt (zoals een mobiele app). We steunen de 
Zelfregulerende Principes voor Online Gedragsreclame van de reclame-industrie 
(https://digitaladvertisingalliance.org/sites/aboutads/files/DAA_files/seven-principles-07-01-09.pdf) en 
verwachten dat ook van reclamenetwerken waarmee we direct samenwerken om u Reclame op Basis van 
Interesse te sturen, maar we kunnen hun naleving van de richtlijnen niet garanderen.  
 
U kunt uw keuzes met betrekking tot cookies van Google Analytics wijzigen via 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout of door de Google Analytics Opt-out Browser Add-on te 
downloaden. U kunt uw keuzes met betrekking tot het gebruik van cookies door Adobe Analytics wijzigen 
via http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.  
 
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de volledigheid of nauwkeurigheid van deze tools van derden of 
keuzemeldingen of -mechanismen van derden. 
 
DELEN VAN GEGEVENS 
 
De Persoonsgegevens die we van en over u verzamelen, kunnen door Viasat gedeeld worden voor de 
volgende zakelijke en commerciële doeleinden: (1) met onze werknemers of externe verkopers, 
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tussenpersonen, dienstverleners of aannemers, als het delen deze partijen in staat stelt om een zakelijke, 
professionele of technische ondersteuningsfunctie voor ons uit te voeren; (2) met uw toestemming, aan 
derden die u hulpdiensten of concurrerende diensten kunnen aanbieden; (3) om te reageren op juridische 
processen of om informatie te verstrekken aan wetshandhavers of regelgevende instanties of in verband 
met een onderzoek naar zaken die te maken hebben met de openbare veiligheid, voor zover wettelijk 
toegestaan, of om te voldoen aan andere wettelijke verplichtingen; en (4) zoals verder aangegeven bij het 
ophaalpunt; we merken echter op dat op Abonneegegevens mogelijk aanvullende voorwaarden zijn 
verbonden zoals bepaald in de toepasselijke Privacyverklaringen voor Abonnees.  
 
Verder kan Viasat bedrijfsmiddelen verkopen of kopen als onderdeel van onze normale bedrijfsvoering. 
Indien een ander bedrijf ons of een of meer van onze bedrijfsmiddelen overneemt, kunnen gegevens die 
we van u hebben verzameld aan dat bedrijf worden overgedragen. In geval van faillissement of 
reorganisatie kunnen deze gegevens bovendien worden gezien als een bedrijfsmiddel van ons en worden 
verkocht of overgedragen aan derden. 
 
OVERDRACHT VAN GEGEVENS 
 
Uw gegevens worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Als u zich buiten de Verenigde staten 
bevindt, houd er dan rekening mee dat de gegevens die we verzamelen, worden verzonden naar en 
verwerkt in de Verenigde Staten, met passende veiligheidsmaatregelen waar dat nodig is. 
 
GEGEVENSVEILIGHEID  
 
Viasat heeft bepaalde materiële, administratieve en technische stappen ondernomen om de gegevens te 
beveiligen die we verzamelen van en over bezoekers van onze Sites. Hoewel we ons best doen om de 
integriteit en veiligheid van ons netwerk en onze systemen te beschermen, kunnen we geen garantie 
bieden voor de veiligheid van de gegevens die u aan ons verstrekt. We raden u aan om 
voorzorgsmaatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen wanneer u internet gebruikt. 
 
LINKS NAAR ANDERE WEBSITES EN DIENSTEN VAN DERDEN 
 
De Dienst kan hyperlinks bevatten naar, op of in verband met de Sites (zoals apps en plug-ins), websites, 
locaties, platforms, applicaties of diensten die door derden worden beheerd (“dienst(en) van derden”). 
Deze diensten van derden kunnen gebruikmaken van hun eigen cookies, web beacons en andere 
Trackingtechnologie om zelfstandig gegevens van u te verzamelen en kan Persoonsgegevens van u vragen.  
 
Via bepaalde functies op de Sites kan interactie plaatsvinden die u start tussen de Sites en bepaalde 
diensten van derden, zoals sociale netwerken van derden (“Sociale Functies”). Een aantal voorbeelden 
van Sociale Functies zijn: de mogelijkheid voor u om content te versturen tussen de Sites en diensten van 
derden; het “leuk vinden” of “delen” van onze content; en andere manieren om de Sites te verbinden met 
diensten van derden (bijv. gegevens downloaden van of uploaden naar de Sites). Als u Sociale Functies 
gebruikt, en mogelijk andere diensten van derden, kunnen de gegevens die u plaatst of waartoe u toegang 
verleent openbaar worden weergegeven op de Sites of door de diensten van derden die u gebruikt. Als u 
gegevens plaatst op een dienst van derden die naar ons of de Sites refereert (bijv. via een tweet of 
statusupdate met een hashtag die met Viasat te maken heeft), kunnen wij uw publicatie gebruiken, al dan 
niet in verband met de Sites. Ook kan zowel Viasat als de derde toegang hebben tot bepaalde gegevens 
over u en uw gebruik van de Sites en eventuele diensten van derden.  
 



Behalve voor zover we gegevens die we van diensten van derden of van andere derden ontvangen, 
samenvoegen met Persoonsgegevens waarop deze Verklaring van toepassing is, gelden onze beperkingen 
met betrekking tot gegevens waarop deze Verklaring van toepassing is niet voor gegevens die wij van een 
derde ontvangen, zelfs in verband met de Sites, hoewel op zulke gegevens wel alle eventuele restricties 
van toepassing zijn die de betreffende derde aan ons heeft opgelegd. Gegevens die derden hebben 
verzameld, opgeslagen en gedeeld, blijven verder onder het privacybeleid en de privacypraktijken vallen 
van die derden, ongeacht of ze gegevens met ons blijven delen, de soorten gegevens die worden gedeeld 
en uw keuzes over wat voor anderen zichtbaar is op diensten van derden.  
 
We zijn niet verantwoordelijk voor en doen geen toezeggingen met betrekking tot het beleid of de 
bedrijfspraktijken van derden, inclusief analysedienstverleners en diensten van derden die verband 
houden met de Sites, zonder beperkingen. We raden u aan om hun privacybeleid en gebruiksvoorwaarden 
te raadplegen en uzelf daarvan op de hoogte te stellen. 
 
SPECIALE INFORMATIE VOOR INWONERS VAN CALIFORNIË 
 
Persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 1798.83 van het Californische Burgerlijk Wetboek (“Shine the 
Light law”) delen wij niet zonder uw toestemming met derden voor hun directe marketingdoeleinden. Om 
het delen met derden voor hun directe marketingdoeleinden in de toekomst uit te schakelen, kunt u 
contact opnemen via privacy@viasat.com. Als u een inwoner van Californië bent, kunt u informatie over 
onze naleving van de Shine the Light law opvragen door een verzoek te sturen naar Viasat@privacy.com 
of per post naar Viasat, Inc., P.O. Box 4427, Englewood, CO 80155 (t.a.v. Legal Counsel). In dit verzoek 
moet als onderwerp "California Privacy Rights Request" vermeld worden in de eerste regel van de 
beschrijving en moeten uw naam, straat, woonplaats, land en postcode staan. Houd er rekening mee dat 
we slechts verplicht zijn om op één verzoek per klant per jaar te reageren. 
 
Inwoners van Californië kunnen daarnaast de volgende rechten uitoefenen overeenkomstig de California 
Consumer Privacy Act (CCPA): 

• U kunt ons maximaal twee keer per jaar verzoeken om de categorieën en specifieke elementen 
met u te delen van de persoonsgegevens die we van u hebben verzameld, de categorieën van 
bronnen waarvan we uw persoonsgegevens hebben verzameld, het zakelijke en commerciële 
doel waarvoor we uw persoonsgegevens verzamelen, de categorieën van persoonsgegevens die 
we voor zakelijke doeleinden delen, de categorieën van derden met wie we uw persoonsgegevens 
hebben gedeeld, eventuele categorieën van persoonsgegevens over u die we hebben verkocht en 
het zakelijke en commerciële doel waarvoor we uw persoonsgegevens hebben verkocht, indien 
van toepassing. 

• U kunt ons verzoeken om de persoonsgegevens te verwijderen die we van u hebben verzameld, 
onder voorbehoud van bepaalde uitzonderingen. 

Voor de uitoefening van uw rechten kunt u contact met ons opnemen via privacy@viasat.com of door te 
bellen naar 1-855-463-9333.  Als u van een of meer van uw rechten gebruikmaakt, zullen we u niet 
discrimineren, bijvoorbeeld door u de toegang tot onze diensten te weigeren of uw toegang tot producten 
of diensten van een bepaalde prijs of kwaliteit te beperken. 
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Om te voldoen aan de CCPA delen we de volgende gegevens: 

• We verzamelen de volgende categorieën van persoonsgegevens:  Identificators, 
persoonsgegevens beschreven in artikel 1798.80 van het Californische Burgerlijk Wetboek, 
gegevens over activiteiten op internet of andere elektronische netwerken, kenmerken van 
beschermde klassen krachtens de Californische of federale wet, commerciële gegevens en de 
conclusies die we trekken uit de voorgaande categorieën van persoonsgegevens. 

• We delen de volgende categorieën van persoonsgegevens voor zakelijke doeleinden: 
Identificators, persoonsgegevens beschreven in artikel 1798.80 van het Californische Burgerlijk 
Wetboek, gegevens over activiteiten op internet of andere elektronische netwerken. 

We verkopen uw persoonsgegevens niet. 
 
DE PRIVACY VAN KINDEREN 
 
Wij vinden het belangrijk om de privacy van kinderen te beschermen. Onze Sites zijn niet gericht op 
kinderen jonger dan dertien jaar en we verzamelen niet doelgericht persoonsgegevens van hen. 
 
ONZE ROL ALS GROOTHANDEL 
 
In sommige gevallen handelt Viasat als groothandel van internetdiensten en verwerken we 
persoonsgegevens van de klanten van onze partners. In dat kader is de partner onze klant en heeft de 
partner de directe relatie met de klant die de internetdienst ontvangt (u).  Persoonsgegevens die we 
verwerken in de rol van groothandel zijn onder andere Gebruiksgegevens waaronder de 
apparaatidentificator, het IP-adres en gegevens over de URL. Deze gegevens verwerken wij voor de 
dienstverlening aan onze klanten.   

We verwerken uw persoonsgegevens voor onze legitieme belangen, onder andere om te voldoen aan 
wettelijke verplichtingen, om de contractuele relatie tussen ons en onze partner tot stand te brengen en 
te onderhouden, om technische ondersteuning te bieden en verband met de groothandeldiensten, om 
onze rechtsvorderingen te verdedigen en om criminele activiteiten te voorkomen.  

We delen uw persoonsgegevens alleen met anderen als daar een rechtsgrond voor is. Indien we uw 
persoonsgegevens overdragen aan ontvangers buiten het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie of de 
Europese Economische Ruimte (EER), doen we dat alleen waar een passend niveau van 
gegevensbescherming is in verband met dat derde land of waar we een goedgekeurd rechtsmechanisme 
hebben ingesteld om de overdracht te ondersteunen (bijv. met behulp van standaard contractuele 
clausules of een ander goedgekeurd mechanisme). Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met 
overheidsinstanties of andere instanties met wettelijke bevoegdheid om toegang te hebben tot deze 
gegevens. 
 
WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING 
 
Viasat kan deze Verklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wanneer we dat doen, publiceren we de wijziging(en) 
op de Sites. In sommige gevallen kunnen we u een aanvullende mededeling doen (bijvoorbeeld door een 
melding op onze homepage te plaatsen of via e-mail naar u te sturen). Zonder uw toestemming 
behandelen we uw eerder verzamelde Persoonsgegevens waarop deze Verklaring van toepassing is echter 



niet voor zover deze niet worden verzameld op grond van het nieuwe privacybeleid, als dat wezenlijk 
anders is dan werd gepresenteerd op het moment dat de gegevens werden verzameld. 
 
KEUZES AANGAANDE UW GEGEVENS 
 
Voor zover voorzien in de wet die in uw rechtsgebied van toepassing is, hebt u mogelijk het recht om: (a) 
bepaalde Persoonsgegevens in te zien die we van u bewaren; (b) gebruik te maken van uw recht op 
overdraagbaarheid van gegevens; (c) ons te verzoeken om uw Persoonsgegevens te updaten, corrigeren, 
wijzigen, verwijderen of beperken; (d) uw eerder verleende toestemming in te trekken; (e) ons te 
verzoeken om uw Persoonsgegevens niet met derden te delen voor hulpdiensten of concurrerende 
diensten; en/of (f) op elk gewenst moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 
Persoonsgegevens, om geldige redenen in verband met uw persoonlijke situatie. We zullen aan dergelijke 
verzoeken voldoen voor zover we daartoe verplicht zijn op grond van de toepasselijke wetgeving van uw 
rechtsgebied, maar we kunnen een verzoek afwijzen als wij van oordeel zijn dat de wijziging in strijd zou 
zijn met een wet of wettelijke eis of tot onjuistheid van de gegevens zou leiden. We kunnen stappen 
ondernemen om uw identiteit te controleren voordat we u toegang verlenen tot uw gegevens. Voor zover 
wettelijk toegestaan, kunnen we kosten in rekening brengen voordat we een kopie verstrekken van de 
Persoonsgegevens die we van u hebben. Afhankelijk van uw locatie hebt u mogelijk het recht om een 
klacht in te dienen bij een overheidsinstantie als u het niet eens bent met onze reactie. 
 
Let op: Als u ervoor kiest om bepaalde gegevens niet aan ons te verstrekken of om bepaalde 
Trackingtechnologieën (zoals cookies) uit te schakelen of te beperken, is het mogelijk dat we bepaalde 
Diensten niet aan u kunnen aanbieden of dat u geen toegang hebt tot bepaalde functies van de Diensten 
of dat de Diensten niet of niet goed functioneren. 
 
CONTACT 
 
Als u vragen hebt over deze Verklaring of over de manier waarop we omgaan met de Gegevens die op 
onze Sites worden verzameld of als u een verzoek wilt indienen zoals beschreven in de paragraaf "Keuzes 
aangaande uw gegevens", kunt u daarvoor contact met ons opnemen via privacy@viasat.com. 
 
Laatst gewijzigd: 19 mei 2021 
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