Aanvullende voorwaarden
SecurityHive Portal
Dit document is aanvullend op de Algemene Voorwaarden van SecurityHive B.V., vindbaar op
https://www.securityhive.io/docs/algemene-voorwaarden.pdf en gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel onder KvK-nummer: 73033502.

Definities

Dienst:
Beperkte Variant:

De SecurityHive Honeypot en de webapplicatie (Portal).
Een gelimiteerde versie van de Dienst waarbij geen maandelijkse
betaling of opstartkosten vereist is. Enkel van toepassing op de
virtuele variant van de Dienst.

Alle bepalingen en definities in de Algemene Voorwaarden van SecurityHive B.V. zijn van
toepassing. Bovenstaande definities zijn leidend boven de definities in de Algemene
Voorwaarden. De bepalingen hierna zijn aanvullend op de Algemene Voorwaarden, maar leidend
wanneer deze overeenkomstig zijn met eerdere bepalingen in de Algemene Voorwaarden.

Bepalingen

1. Opdrachtnemer zal zich inspannen om de Dienst binnen 3 werkdagen op te leveren aan
Opdrachtgever, maar kan hier geen garanties op geven.
2. In tegenstelling tot artikel A.11 lid 2 van de Algemene Voorwaarden is het Opdrachtnemer
toegestaan om via de Dienst verzamelde gegevens van Opdrachtgever gepseudonimiseerd te
gebruiken voor onderzoeken en verbetering van de Dienst. Bij publicatie zal Opdrachtnemer de
resultaten anonimiseren, tenzij anders Schriftelijk overeengekomen met Opdrachtgever.
3. Het is Opdrachtnemer toegestaan om analytische- en gedragsgegevens van Opdrachtgever,
werknemers van Opdrachtgever en uitvoerders van Opdrachtgever te verzamelen bij gebruik van
de Dienst, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen. Opdrachtnemer zal deze gegevens enkel
gebruiken ter verbetering van de Dienst en zich inspannen om gevoelige data onherkenbaar te
maken.
4. Opdrachtnemer kan experimentele functies en wijzigingen activeren en testen in de Dienst die
geleverd wordt aan Opdrachtgever, wanneer Opdrachtgever de Beperkte Variant van de Dienst
afneemt. Opdrachtgever zal hiervan op de hoogte worden gebracht en vrijwaart Opdrachtnemer
van enige aansprakelijkheid op continuïteit de Dienst of enige vorm van dataverlies.
5. In tegenstelling tot Artikel C.8 lid 1 van de Algemene Voorwaarden is Opdrachtnemer niet
verplicht om de gelegenheid te bieden om opgeslagen gegevens over te dragen naar eigen
systemen van Opdrachtgever of systemen van derden van Opdrachtgever bij beëindiging van de
Overeenkomst.
6. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is door beide partijen opzegbaar
met een opzeggingstermijn van 7 dagen. Deze opzegging dient Schriftelijk kenbaar te worden
gemaakt.
7. Het is Opdrachtnemer toegestaan om de Beperkte Variant van de Dienst te limiteren in
functionaliteiten. Opdrachtnemer mag op elk moment functionaliteiten van de Beperkte Variant
van de Dienst wijzigen, toevoegen en/of verwijderen.
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