
Bedankt dat u voor een computer van TOSHIBA hebt gekozen. De volgende overeenkomsten beschrijven 
uw rechten om geselecteerde software die is voorgeïnstalleerd op uw computer te gebruiken. Door deze 
overeenkomst te accepteren of de software te gebruiken, gaat u akkoord met al deze voorwaarden en 
geeft u toestemming voor het verzenden van bepaalde informatie tijdens de activering en voor 
internetfuncties van de software. U bent niet verplicht om de software te gebruiken en u kunt deze 
desgewenst verwijderen. 
 

Algemene informatie  

1. Licentieverlening. De software op dit apparaat wordt in licentie gegeven, niet verkocht. Met deze 

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers verleent Toshiba u een persoonlijk, niet overdraagbaar en niet-

exclusief recht om de kopie van de software die wordt geleverd op dit apparaat te gebruiken. Ten aanzien 

van software die niet is geproduceerd door Toshiba, geeft Toshiba uitsluitend de licentierechten door die 

kunnen worden verleend door de eigenaar of licentiegever van de software en geeft Toshiba deze rechten 

niet afzonderlijk aan u in licentie. Elk exemplaar van de software is eigendom van Toshiba en/of zijn 

leveranciers. U gaat ermee akkoord dat u de software niet zult kopiëren, tenzij dit noodzakelijk is voor 

gebruik op een enkel hardwareproductsysteem op één locatie. U gaat ermee akkoord dat u geen kopieën 

mag maken van de documentatie die de software begeleidt. Het wijzigen, vertalen, verhuren, kopiëren, 

verspreiden, verplaatsen of toewijzen van de volledige software of een deel daarvan, of van enig recht dat op 

grond hiervan wordt verleend, aan andere personen en het verwijderen van eigendomsindicaties, etiketten 

of merken van de software is streng verboden. Verder gaat u ermee akkoord dat u geen afgeleide werken 

zult maken op basis van de software. U mag al uw rechten op grond van deze EULA permanent overdragen, 

mits u geen kopieën achterhoudt, u alle kopieën van de software overdraagt, en de ontvanger instemt met 

de voorwaarden van deze EULA. Als de software een upgradeversie is, moeten bij de overdracht alle vorige 

versies van de software en alle kopieën daarvan zijn inbegrepen.  

2. Auteursrecht. U erkent dat er geen aanspraak op het auteursrecht of enig ander intellectueel 

eigendomsrecht op de software aan u wordt overgedragen. Verder erkent u dat de volledige 

eigendomsrechten op de software en alle kopieën daarvan het exclusieve eigendom blijven van Toshiba 

en/of zijn leveranciers, en dat u door deze EULA geen enkel recht verwerft op de software of kopieën 

daarvan, behalve de hierboven expliciet beschreven licentie. Alle kopieën van de software zullen dezelfde 

eigendomsindicaties bevatten zoals vastgelegd in of op de software.  

3. Gebruik van software met auteursrechtelijk beschermd materiaal; vrijwaring.  

Alle materialen (met inbegrip van maar niet beperkt tot alle werken van auteurschap) gebruikt of opgeslagen 

op dit hardwareproduct of gekopieerd op of door dit hardwareproduct kunnen het eigendom zijn van derden 

en beschermd zijn door een of meer Amerikaanse of buitenlandse auteursrechten of andere intellectuele 

eigendomsrechten. Het gebruiken, opslaan, kopiëren, wijzigen, verspreiden, uitvoeren of weergeven van 

dergelijk materiaal op dit hardwareproduct, of door of met dit hardwareproduct, of het overbrengen, delen 

of anderszins verzenden van kopieën van dergelijk materiaal naar andere hardwareproducten of andere 

personen, kan de auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van die derden schenden en kan 

u blootstellen aan civielrechtelijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid.  



U vrijwaart Toshiba voor alle schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, met inbegrip van redelijke 

advocatenkosten en uitgekeerde bedragen voor de afwikkeling van aanspraken van derden of de overheid, 

door Toshiba opgelopen als gevolg van vorderingen wegens schending van auteursrechten of andere 

intellectuele eigendomsrechten van derden op basis van (a) het gebruiken, opslaan, kopiëren, wijzigen, 

verspreiden, uitvoeren of weergeven van materiaal van derden op dit hardwareproduct, of door of met dit 

hardwareproduct, of het overbrengen, delen of anderszins verzenden van kopieën van dergelijk materiaal 

naar andere hardwareproducten of andere personen, of (b) het niet naleven van deze EULA door u.  

 4. Beperkingen inzake reverse-engineering, decompilatie en demontage.  

U mag geen reverse-engineering, decompilatie of demontage van de software toepassen, tenzij en 

uitsluitend voor zover deze activiteit een redelijk gebruik vormt onder het toepasselijke auteursrecht, of een 

legitiem zakelijk doel dient voor het verkrijgen van toegang tot informatie die niet wordt beschermd door 

intellectuele eigendomsrechten, of anderszins is toegestaan door de toepasselijke wetgeving in weerwil van 

deze beperking.  

5. Afwijzing van garantie en beperkte garantie.  

DE BEPERKTE GARANTIE VAN HET HARDWAREPRODUCT IS VASTGELEGD IN DE STANDAARD BEPERKTE 

GARANTIE VAN TOSHIBA BIJ HET HARDWAREPRODUCT. DE ENIGE VERPLICHTINGEN VAN TOSHIBA MET 

BETREKKING TOT TOSHIBA SOFTWARE ZIJN VASTGELEGD IN DEZE EULA. TENZIJ SCHRIFTELIJK ANDERS 

VERMELD, WORDT ALLE SOFTWARE, AL DAN NIET GEPRODUCEERD DOOR TOSHIBA, AANGEBODEN “AS IS” 

ZONDER ENIGE GARANTIE DOOR TOSHIBA. TENZIJ PRODUCENTEN, LEVERANCIERS OF UITGEVERS VAN NIET 

DOOR TOSHIBA GEPRODUCEERDE SOFTWARE EXPLICIET SCHRIFTELIJK HUN EIGEN GARANTIE BIEDEN IN 

VERBAND MET HET GEBRUIK DOOR U VAN HUN NIET DOOR TOSHIBA GEPRODUCEERDE SOFTWARE, WORDT 

DE NIET DOOR TOSHIBA GEPRODUCEERDE SOFTWARE AANGEBODEN “AS IS” ZONDER ENIGE GARANTIE 

DOOR DE PRODUCENT, LEVERANCIER OF UITGEVER VAN DE NIET DOOR TOSHIBA GEPRODUCEERDE 

SOFTWARE.  

VOOR ZOVER DAT VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING IS TOEGESTAAN, WIJZEN TOSHIBA EN ZIJN 

LEVERANCIERS ALLE GARANTIES AF MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE, EXPLICIET, IMPLICIET OF 

WETTELIJK BEPAALD, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIE VAN HET NIET SCHENDEN VAN DE 

RECHTEN VAN DERDEN, EN DE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR 

EEN BEPAALD DOEL. HET RISICO MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT EN PRESTATIES VAN DE SOFTWARE 

LIGT GEHEEL BIJ U. NOCH TOSHIBA NOCH ZIJN LEVERANCIERS GARANDEREN DAT DE IN DE SOFTWARE 

INBEGREPEN FUNCTIES ZULLEN VOLDOEN AAN UW WENSEN OF DAT DE WERKING VAN DE SOFTWARE 

ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN.  

GEEN MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIES VAN TOSHIBA OF EEN DOOR TOSHIBA 

GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGER VORMT EEN GARANTIE OF BREIDT DE STREKKING VAN DEZE 

GARANTIE OP ENIGERLEI WIJZE UIT. HET UITSLUITEN VAN IMPLICIETE GARANTIES IS IN SOMMIGE 

RECHTSGEBIEDEN NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE BOVENSTAANDE UITSLUITING MOGELIJK NIET VOOR U 

GELDT.  

6. Beperking van aansprakelijkheid.  DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN TOSHIBA EN/OF ZIJN 

LEVERANCIERS EN UW ENIGE EN EXCLUSIEVE VERHAALSMOGELIJKHEID ONDER DEZE EULA IS BEPERKT TOT 



HET BEDRAG DAT U DAADWERKELIJK APART VOOR DE SOFTWARE HEBT BETAALD OF $ 10,00 ALS DAT 

MINDER IS. IN GEEN GEVAL ZIJN TOSHIBA OF ZIJN LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK VOOR OM HET EVEN 

WELKE GEVOLGSCHADE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE, PERSOONLIJK LETSEL, 

WINSTVERLIES, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN ZAKELIJKE INFORMATIE/GEGEVENS, OF VERLIES VAN 

PRIVACY, VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN 

VAN HET SOFTWAREPRODUCT OF ANDERSZINS IN VERBAND STAAND MET VOORWAARDEN VAN DEZE EULA, 

ZELFS ALS TOSHIBA OF EEN LEVERANCIER OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN 

DERGELIJKE SCHADE EN ZELFS ALS DE REMEDIE NIET VOLDOET AAN ZIJN WEZENLIJKE DOEL. IN GEEN GEVAL 

ZIJN TOSHIBA OF ZIJN LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK VOOR VORDERINGEN VAN DERDEN. HET UITSLUITEN 

VAN IMPLICIETE GARANTIES OF HET BEPERKEN VAN DE DUUR VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE, OF HET 

UITSLUITEN OF BEPERKEN VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, IS IN SOMMIGE STATEN/RECHTSGEBIEDEN 

NIET TOEGESTAAN, ZODAT DEZE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET VOOR U GELDEN. DEZE 

BEPERKTE GARANTIE VERLEENT U SPECIFIEKE RECHTEN, EN DAARNAAST KUNT U OOK ANDERE RECHTEN 

HEBBEN DIE PER STAAT/RECHTSGEBIED VERSCHILLEN.  

7. Scheidbaarheid. Als een bepaling van deze EULA wordt geacht ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar te 

zijn, wordt de geldigheid, wettigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen geenszins aangetast of 

beïnvloed.  

 

TOSHIBA eco Utility 

TOSHIBA eco Utility biedt uitgebreide ondersteuning voor uw bijdrage aan de energiebesparingen. 

 

Opmerkingen voor energiebeheerschema: 

 

TOSHIBA-ecomodus maakt gebruik van het "eco"-energiebeheerschema. Als u de standaardinstellingen wijzigt, kan 

hierdoor het effect van de ecomodus veranderen. Als u al instellingen voor een lager energieverbruik gebruikt, is 

het mogelijk dat u geen verder eco-effecten ziet als u ecomodus gebruikt. TOSHIBA eco Utility schat de 

energiebesparingen door het verschil te berekenen tussen het energieverbruik wanneer ecomodus AAN staat en 

wanneer deze UIT staat. Als u de instellingen van een standaard Windows-energiebeheerschema, zoals 

Gebalanceerd, wijzigt om het energieverbruik te verlagen of als u de instellingen voor het Power Saver-schema 

wijzigt om het energieverbruik te verlagen, is het mogelijk dat u geen extra eco-effect ziet bij gebruik van 

ecomodus. 

 

Opmerkingen over prestaties: 

 



Wanneer u toepassingen gebruikt die hoge prestaties eisen, zoals toepassingen voor tv of streaming video, bijv. 

wanneer u een tv-programma opneemt, verdient het aanbeveling om een passend energiebeheerschema te 

gebruiken in plaats van "eco". 

Als u vindt dat het scherm niet helder genoeg is, wordt geadviseerd de helderheid van het scherm aan te passen 

tot een comfortabel niveau om vermoeidheid van de ogen te voorkomen. 

 

Opmerkingen over energieverbruik: 

 

De eco Utility toont het geschatte huidige energieverbruik en het geschatte totale energieverbruik. Deze 

schattingen van het energieverbruik vertonen een foutmarge die per systeem verschilt, afhankelijk van de 

uitvoering, de componenten en de omgeving. 

 

Het venster Energieverbruik weergeven in [ecomodus] 

 

Wanneer de netadapter op het stopcontact is aangesloten, OMVAT het huidige energieverbruik in het venster 

"ecomodus " NIET de stroom die wordt gebruikt voor het opladen van de accu.(*1) Afhankelijk van welke 

toepassingen er draaien, is het mogelijk dat het energieverbruik hoog kan zijn, zelfs wanneer ecomodus is 

ingeschakeld. Deze situatie kan zich onder bepaalde omstandigheden voordoen (bijvoorbeeld als er op de 

achtergrond een virusscan wordt uitgevoerd of naar bestanden wordt gezocht). Zelfs in dergelijke situaties blijft de 

energiebesparing door ecomodus actief. 

 

Energieverbruik weergeven in het venster [Home] en [Bijdrage] 

 

Het venster [Home] toont het geschatte energieverbruik verlaagd door het gebruik van ecomodus op de laatste 

datum dat de pc is gebruikt. De energiebesparingen worden berekend op basis van het verschil tussen het 

energieverbruik wanneer ecomodus AAN staat en wanneer deze UIT staat. 

 

Het totale energieverbruik in het venster [Home] en [Bijdrage] omvat niet het energieverbruik tijdens stand-by, in 

sluimerstand, wanneer de pc uitstaat of tijdens het opstarten en uitschakelen. Het totale energieverbruik omvat 

niet het verbruik van de netadapter zelf en het natuurlijke ontladen van de accu (*1). Het is daarom niet 

nauwkeurig genoeg om te gebruiken voor het schatten van de verminderde elektriciteitskosten. 

 

CO2-uitstoot weergeven in het venster [Home] 



 

Het venster [Home] toont de geschatte CO2-uitstoot verlaagd door het gebruik van ecomodus op de laatste datum 

dat de pc is gebruikt. De verlaagde CO2-uitstoot wordt berekend met CO2-conversiegegevens (*2) vastgelegd door 

het GHG-protocol (*3). 

 

De totale CO2-uitstoot omvat NIET de energie die wordt verbruikt tijdens stand-by, in sluimerstand, tijdens het 

opstarten of uitschakelen, of wanneer de pc uitstaat. De totale CO2-uitstoot omvat evenmin de energie die wordt 

verbruikt door de netadapter zelf of door het natuurlijk ontladen van de accu. (*1) 

 

Opmerkingen met betrekking tot Peak Shift (*4) 

 

Als u de functie Peak Shift inschakelt, wordt de accu herhaaldelijk opgeladen en ontladen. Hierdoor zullen de 

gebruiksduur van de accu (gebruikstijd per lading) en de totale levensduur van de accu afnemen. 

 

Hoe lang de accuvoeding kan worden gebruikt tijdens de Peak Shift-tijd hangt af van het model en de 

gebruiksomstandigheden. 

 

Als zich een van de volgende situaties voordoet waren het systeem uitstaat, kan de Peak Shift-functie worden 

geannuleerd en kunnen de normale oplaadmethoden worden hervat. 

 Wanneer het systeem niet normaal wordt uitgezet. 

 Wanneer de accu en netadapter worden verwijderd terwijl de computer is uitgeschakeld. 

 Wanneer u de netadapter aansluit nadat de accu volledig leeg is terwijl het systeem uitstaat. 

 

Opmerkingen met betrekking tot de eco-oplaadmodus (*5) 

 

Als u deze modus inschakelt, moet u de accu ten minste eenmaal ontladen tot circa 50% zonder de netadapter aan 

te sluiten. Als u dat niet doet, wordt de eco-oplaadmodus niet geactiveerd en neemt de gebruiksduur van de accu 

niet toe. 

 

Als een van de volgende situaties optreedt, kan de eco-oplaadmodus worden geannuleerd. 

Wanneer de accu en netadapter worden verwijderd terwijl de computer is uitgeschakeld. 



Wanneer u de netadapter aansluit nadat de accu volledig leeg is terwijl het systeem uitstaat.  

 

 

*1: Alleen op modellen die een accu ondersteunen  

*2: De gegevens van de "International Fuel-based Electricity Emission Factors for CO2" in 2009. (Met ingang van 

augustus 2012) 

*3: het broeikasgasprotocol 

*4: Alleen op modellen die de Peak Shift-functie ondersteunen 

*5: Alleen op modellen die “eco-oplaadmodus” ondersteunen  

 

 

Nadat u de bovenstaande informatie hebt gelezen en begrijpt, kunt u de TOSHIBA-energiebesparingsmodus 

gebruiken. 

 

TOSHIBA PC Health Monitor 

Softwaremelding en acceptatie PC Health Monitor Software. 
Welkom bij Toshiba's PC Health Monitor. Deze toepassing houdt op een proactieve manier een aantal 
systeemfuncties, zoals het energieverbruik, batterijstatus en de koeling van het systeem bij en houdt u 
van belangrijke systeemcondities op de hoogte.  Deze toepassing herkent de serienummers van het 
systeem en van individuele onderdelen en traceert specifieke activiteiten met betrekking tot de 
computer en het gebruik ervan. 
 
De getraceerde en verzamelde systeem-, component- en gebruiksinformatie wordt op de harde schijf 
van uw computer opgeslagen en bestaat uit, maar is niet beperkt tot, de tijd/hoeveelheid dat het 
onderdeel actief is (bijv. voor de stroomschakelaar, de AC-adapter, de batterij, de LCD, de ventilator, de 
harde schijf, het volume, de draadloze LAN, de Docker, de USB, Express Card), de datum van eerste 
inschakeling van het systeem en het gebruik van het systeem en de onderdelen (bijv. het toetsenbord 
(het aantal FN-toetsen), de energie-instellingen, de batterij (temperatuur, oplaadcapaciteit), het CPU, 
geheugen, de verlichting (op tijd inschakelen) en de temperatuur van de thermische module). De 
omvang van de gegevens die op de harde schijf worden opgeslagen is erg klein, slechts 3MB of minder 
voor elk jaar met systeemactiviteit. 
 
De verzamelde gegevens worden gebruikt om systeemactiviteiten te controleren, de gebruiker op de 
hoogte te stellen van systeemcondities en, indien nodig, om problemen te diagnosticeren in het geval 
dat de computer onderhoud nodig heeft. Toshiba kan deze informatie ook gebruiken voor interne 
kwaliteitscontroles. Bovenstaande gebruiksbeperkingen kunnen de gegevens op de harde schijf 



overgedragen worden aan entiteiten buiten uw land of woonplaats (bijv. de Europese Unie) en die 
landen kunnen andere wetten hanteren voor gegevensbeveiliging dan uw eigen land of regio. 
 
Deze PC Health Monitor-software is op geen enkele wijze een uitbreiding of aanpassing van Toshiba's 
verplichtingen conform de standaard beperkte garantie. Toshiba's standaard bepekte 
garantievoorwaarden zijn van toepassing.  
 
Hoewel wij aanraden de PC Health Monitor nu in te schakelen, kunt u ervoor kiezen deze functie niet te 
gebruiken of dit op een later tijdstip doen.  Als de toepassing is ingeschakeld, kunt u ervoor kiezen de 
traceeractiviteiten uit te schakelen en de toepassing te allen tijden verwijderen via ""Software"" in het 
configuratiescherm.  Als u de installatie van de PC Health Monitor ongedaan maakt, worden alle eerder 
door de toepassing verzamelde en opgeslagen gegevens automatisch verwijderd.  
 
Door de PC Health Monitor in te schakelen gaat u akkoord met deze voorwaarden en het gebruik van de 
verzamelde informatie. Druk een exemplaar van deze Melding en Acceptatie voor eigen gebruik af en zie 
uw Gebruikersinformatiehandleiding of gebruikershandleiding voor meer informatie. 
 
U kunt ervoor kiezen de PC Health Monitor nu in te schakelen, Toshiba u hier later nog eens om te laten 
vragen of om hem uit te schakelen door hieronder de van toepassing zijnde optie te kiezen en 
vervolgens op de knop OK te klikken.  
 

TOSHIBA TEMPRO 

INLEIDING  

 

TOSHIBA Europe GmbH (TEG) hecht veel waarde aan de privacy van gebruikers. We willen dat u met een 

gerust hart onze websites kunt bezoeken en gebruik kunt maken van onze software.  

 

We doen er alles aan om uw privacy te beschermen en we gebruiken alleen uw gegevens voor zover 

deze rechtmatig zijn verkregen, in overeenstemming met Duitse en Europese wetten op het gebied van 

gegevensbescherming.  

 

Dit beleid beschrijft de gegevens die we verzamelen, voor welk doel we de persoonlijke gegevens van 

onze gebruikers verzamelen en gebruiken, en wat u moet doen als u uw persoonlijke gegevens wilt laten 

verwijderen. We hebben slechts één reden om gegevens over u te verzamelen: om u de best mogelijke 

service te bieden. 

 



Lees de informatie over TEMPRO goed door. Als u deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers van 

TEMPRO niet accepteert, wordt de service beëindigd en wordt de toepassing niet uitgevoerd als u zich 

aanmeldt.  

 

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ EN VOOR WELK DOEL? 

 

Voor een goede werking van het programma is het noodzakelijk dat TEMPRO van tijd tot tijd gegevens 

verzamelt. TEG verzamelt via deze service geen persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres, 

telefoonnummer of e-mailadres ("persoonlijke gegevens"), tenzij u deze gegevens zelf aan ons 

verstrekt.   

Er zijn omstandigheden waaronder u uw persoonlijke gegevens aan ons zou willen verstrekken: (i) uw 

naam, postadres, telefoonnummer, producten die u aanschaft, (ii) uw e-mailadres, zodat we u de 

informatie kunnen opsturen die u hebt aangevraagd, of zodat we u als gebruiker kunnen registreren, 

zodat u toegang kunt krijgen tot bepaalde informatie. Als u wilt dat wij geen persoonlijke gegevens over 

u verzamelen, moet u deze niet aan ons opsturen. 

 

Van tijd tot tijd vraagt TEMPRO informatie op bij onze servers, om deze aan u te verstrekken. Bij deze 

vragen moeten de volgende gegevens worden verstrekt: serienummer, modelnummer, taal- en 

landinstellingen van de computer, landcode, vraagtype, vraagcategorie (subtype) en TEMPRO-versie. 

Alle hierboven opgesomde gegevens zijn niet-persoonlijk en zijn essentieel voor de afhandeling van de 

vraag. Verder gebruiken wij de gegevens om inhoud volgens uw wensen weer te geven, om inhoud weer 

te geven waarvan wij denken dat deze interessant is voor u, om u informatie te kunnen sturen over onze 

services, om u e-mailberichten te kunnen sturen over diverse zaken waaronder technische 

ondersteuning en servicegebruik, en om contact met u op te kunnen nemen voor het oplossen van 

ondersteuningsproblemen.  

U kunt de TEMPRO-service stoppen door de optie Uitschakelen te selecteren in het menu van de 

toepassing. 

 

DELEN WE UW GEGEVENS MET ANDEREN? 

 

We kunnen de gegevens naar vertegenwoordigers sturen die namens ons optreden in het kader van 

bovengenoemde activiteiten. Dergelijke vertegenwoordigers zijn gebonden aan het beleid van TEG ten 

aanzien van gegevensbescherming en zullen hier ook naar handelen. TEG zal de persoonlijke gegevens 

die u via deze site aan ons ter beschikking stelt, niet verkopen, verhuren of op andere wijze bewust 



kenbaar maken aan derden (anders dan aan vertegenwoordigers die namens ons optreden, zoals 

hierboven is beschreven).   

De gegevens die wij verzamelen, delen we niet met anderen en we verkopen deze ook niet aan derden. 

We stellen deze gegevens op geen enkele wijze ter beschikking aan onze advertentiepartners of 

reclamebureaus.  

 

BEVEILIGING  

 

TEG doet al het mogelijke om de beveiliging van uw gegevens te garanderen. We hebben passende 

fysieke, elektronische en beheertechnische procedures in het leven geroepen om de gegevens die we 

verzamelen, optimaal te beveiligen. Hierdoor wordt ongeoorloofde toegang of openbaarmaking 

voorkomen, is de nauwkeurigheid van de gegevens gewaarborgd en wordt ervoor gezorgd dat de 

gegevens op de daarvoor bestemde wijze worden gebruikt.  

 

CONTACTGEGEVENS 

 

Als u vragen of opmerkingen hebt over ons privacybeleid, of als u de persoonlijke gegevens die we over 

u hebben wilt bijwerken, verwijderen of corrigeren, neem dan gerust contact op met het Toshiba-

callcenter in uw omgeving. 

 

Kijk voor meer informatie over het privacybeleid van TEG op http://eu.computers.toshiba-

europe.com/innovation/generic/PRIVACY_POLICY/. 

 

TOSHIBA Service Station Utility 

Met deze toepassing kan uw computer automatisch op updates met prioriteit voor TOSHIBA-software 

zoeken, of op andere prioriteitswaarschuwingen van TOSHIBA die specifiek voor uw computersysteem 

en bijbehorende programma's bedoeld zijn (in eerste instantie elke 30 dagen, maar vaker of minder 

vaak afhankelijk van internetonderbrekingen, aantal pogingen, directe gebruikersactie, of een wijziging 

in querybeleid op de TOSHIBA-servers). Wanneer deze toepassing ingeschakeld is, verzendt deze 

periodiek een beperkte hoeveelheid systeeminformatie naar onze servers (namelijk model, 

onderdeelnummer, UUID, voorkeurstaal, serienummer, eerste opstartdatum, waarschuwings- of 

updateweergave, downloaden en installeren van updates, versie van besturingssysteem, en hoe vaak de 

software wordt uitgevoerd).  

http://eu.computers.toshiba-europe.com/innovation/generic/PRIVACY_POLICY/
http://eu.computers.toshiba-europe.com/innovation/generic/PRIVACY_POLICY/


 

Mocht de bovengenoemde systeeminformatie die naar TOSHIBA is verzonden, gegevens bevatten die in 

uw regio als persoonlijk worden beschouwd, dan wordt deze informatie strikt behandeld volgens de 

regels en voorschriften die in deze mededeling beschreven zijn, alsook volgens de toepasbare wet voor 

gegevensbescherming. In deze gevallen bent u in het bijzonder gerechtigd om toegang tot en informatie 

over de gegevens die via dit programma over u verzameld zijn, te verzoeken. U eist dit recht op door 

schriftelijk contact op te nemen met uw plaatselijke ondersteuningsentiteit van TOSHIBA. U behoudt 

zich ook het recht voor om eventuele persoonlijke gegevens die over u verzameld zijn, te wijzigen en te 

laten verwijderen.  

 

TOSHIBA is gemachtigd de gegevens zeven (7) jaar te bewaren, voor technische en 

marketingsupportservices te gebruiken, en uit te wisselen met de World Wide Support-organisatie van 

TOSHIBA, aangesloten TOSHIBA-bedrijven of andere derde partijen die door TOSHIBA in dienst zijn 

genomen om dergelijke services te leveren voor gebruik in verband met systeemondersteuning.  

 

Wanneer uw computer op onze servers naar updates of waarschuwingen zoekt, krijgt u de optie om uw 

computer bij te werken, of de update of waarschuwing meteen naar uw computer te verzenden. We 

houden ook een logboek bij van de updates of waarschuwingen die op onze servers zijn geïnstalleerd.  

 

Hoewel het raadzaam is de utility TOSHIBA-servicestation nu te activeren, kunt u dit ook op een later 

tijdstip doen of besluiten deze functie niet te gebruiken. Als u de utility later wilt activeren, wordt er nog 

steeds systeeminformatie op uw systeem verzameld om deze later te verzenden, tenzij u besluit deze 

functie niet te gebruiken. 

 

Na activering ontvangt u meldingen van updates of waarschuwingen van dit systeem tot u de utility 

uitschakelt. U kunt dit op elk moment doen door de utility te verwijderen. Nadat de utility verwijderd is, 

ontvangt u geen meldingen meer over updates of waarschuwingen.  

 

Wanneer u de utility TOSHIBA-servicestation nu of op een later tijdstip activeert door op de knop 

Accepteren te klikken, gaat u akkoord met deze bepalingen en voorwaarden, en met het gebruik en de 

uitwisseling van de gegevens. Als u niet akkoord gaat met deze bepalingen en voorwaarden of als u deze 

toepassing niet zult gebruiken, klikt u op de knop Afwijzen en wordt deze toepassing niet geactiveerd. 

 



Wanneer u deze bepalingen en voorwaarden accepteert, gaat u akkoord met de overdracht van 

informatie naar entiteiten buiten uw land of regio, met name Japan en de Verenigde Staten, en erkent u 

dat deze landen mogelijk niet dezelfde wetten of hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als 

vereist in uw thuisland. 

 

Deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers is ook beschikbaar op de website van Toshiba. 


