PRIVACYVERKLARING INVESTMENTS-X-POSED

1.

Inleiding

1.1

Investments-X-Posed B.V. (‘IXP’), gevestigd aan de Midden Duin en Daalseweg 3 te (2061 AN)
Bloemendaal, is verantwoordelijk voor het verwerken van uw bedrijfs- en persoonsgegevens die
u, eventueel via een klantenportaal (‘de eigen omgeving’) binnen de website
www.investments-x-posed.com (‘website’) aan IXP verstrekt. Wij nemen de privacy van al onze
bezoekers en/of degene die zich, ook via de website, registreert als abonnee van IXP en van
haar diensten gebruikt maakt serieus. IXP gaat dan ook zorgvuldig met uw bedrijfs- en
persoonlijke gegevens om. Deze verklaring informeert u over het privacybeleid dat van
toepassing is. Bezoeker en abonnee worden in deze verklaring gezamenlijk als ‘gebruiker’
aangeduid.

1.2

Door gebruik te maken van de website, al dan niet door het registreren als abonnee, waarbij de
abonnee uitdrukkelijk aangeeft met deze privacyverklaring in te stemmen, gaat de gebruiker
akkoord met de volgende voorwaarden die daarop van toepassing zijn.

2.

Gegevens verzamelen

2.1

IXP verzamelt persoonsgegevens van een gebruiker wanneer hij deze persoonsgegevens aan
IXP heeft verstrekt via de website, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend door:
o
o
o
o

een algemeen bezoek aan de website;
contact op te nemen met de website met een verzoek om informatie over de
diensten van IXP en investments-x-posed.com;
gebruik te maken als abonnee van de website;
deze aan IXP te verstrekken als onderdeel van de dienstverlening van IXP.

3.

Welke gegevens

3.1

Door IXP worden de volgende ‘persoons- en/of bedrijfsgegevens’ verzameld van de
gebruiker door gebruik van de website:
3.1.1

bij een algemeen bezoek aan de website slaan de servers met behulp van cookies
automatisch informatie over het bezoek op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal,
datum en tijd van het bezoek (‘bezoekgegevens’). Verwezen wordt naar de toepasselijke
cookiebepalingen in artikel 6;

3.1.2

voor een verzoek om informatie verwerkt IXP de daarvoor door de gebruiker verstrekte
contactgegevens (zoals (bedrijfs)naam en e-mailadres);

3.1.3

om als abonnee gebruik te maken van de website www.investments-x-posed.com en/of
de diensten van IXP, moet u zich registreren, waarvoor u:
o
o
o
o
o
o
o

de bedrijfsnaam;
uw naam;
uw adres;
een gebruikersnaam (uw e-mailadres);
een wachtwoord;
uw mobiele nummer, en
overige gegevens, waaronder depotbank
verstrekken (‘gebruikersinformatie’).

en

bankgegevens,

moet
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4.

Doeleinden verwerking in kader van uitvoering dienstverlening

4.1

IXP verwerkt deze persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de doeleinden ten behoeve van de
uitvoering van haar dienstverlening waarvoor de gebruiker de persoons- en/of bedrijfsgegevens
aan IXP heeft verstrekt:
4.1.1

als de gebruiker IXP om informatie over diensten verzoekt, verwerkt IXP de daarvoor
verstrekte persoons- en/of bedrijfsgegevens om aan dat verzoek te voldoen;

4.1.2

als de abonnee gebruik maakt van de website, gebruikt IXP de persoons- en/of
bedrijfsgegevens om de daarop betrekking hebbende, al dan niet betaalde diensten te
leveren, zoals:
o
o
o

het (laten) verwerken van de door de abonnee ter beschikking gestelde
databestanden van effectenportefeuilles;
het (laten) verwerken van de door de gebruiker ter beschikking gestelde
gebruikersinformatie;
het (laten) verwerken van door de gebruiker ter beschikking gestelde
informatie in combinatie met door andere gebruikers van de diensten van
IXP ter beschikking gestelde informatie;

5.

Anoniem gebruik voor onderzoek

5.1

IXP kan de bezoekgegevens alsmede andere persoonlijke- en/of bedrijfsgegevens, zoals
gebruikersinformatie van haar gebruikers in geanonimiseerde vorm gebruiken voor (i)
statistische analyses en rapportages van het bezoek-, klik- en gebruiksgedrag op haar website
(ii) analyseren en verbeteren van gebruik van de website en (iii) onderzoek ten behoeve van
historische, statistische en wetenschappelijke doeleinden. In dit verband kan IXP de
verzamelde geanonimiseerde persoons- en/of bedrijfsgegevens opslaan in een databank,
waartoe zij derden geheel of gedeeltelijk toegang kan verlenen om van haar
onderzoeksresultaten kennis te nemen dan wel zelf nader onderzoek te doen. Deze derden
zullen slechts toegang krijgen tot geanonimiseerde gegevens en wordt niet de mogelijkheid
geboden om deze te koppelen aan individuele abonnees. Toegang tot de database zal dan ook
niet worden gebruikt om abonnees bijvoorbeeld te benaderen voor het doen van aanbiedingen.

6.

Cookies

6.1

Op de website maakt IXP gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de
computer van de gebruiker worden geplaatst bij bezoek aan een website, bijvoorbeeld om
bepaalde voorkeuren van de gebruiker te onthouden.

6.2

IXP maakt gebruik van cookies en andere vergelijkbare technieken om onder andere gebruik
van de website te analyseren en te verbeteren en voor abonnees om gebruik te maken van een
eigen account.

6.3

Op de website worden verder geen cookies gebruikt door derden adverteerders.

7.

Cookies uitschakelen

7.1

Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie
over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de
browsers betreffende websites. Wij wijzen u erop dat u dan niet van alle diensten via de website
van IXP gebruik kunt maken.

2

8.

Doorgifte aan derden

8.1

IXP zal de bedrijfs- en/of persoonsgegevens van haar gebruikers niet zonder toestemming van
de betreffende gebruiker aan derden doorgeven, tenzij IXP op grond van een wettelijke
verplichting of in een noodgeval gehouden is bedrijfs- en/of persoonsgegevens door te geven
aan bevoegde instanties. De hiervoor omschreven beperking geldt niet voor gegevens die
zodanig zijn geanonimiseerd dat deze niet tot de abonnee kunnen worden herleid.

9.

Rechten gebruikers

9.1

Een abonnee heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van
zijn of haar bedrijfs- en persoonsgegevens op grond van de Wet bescherming
persoonsgegevens. Een abonnee kan zijn bedrijfs- en/of persoonsgegevens bekijken binnen de
eigen omgeving op de website en die gegevens bijwerken. De hiervoor omschreven rechten
gelden niet voor gegevens die zodanig zijn geanonimiseerd dat deze niet tot de abonnee
kunnen worden herleid.

10.

Bewaartermijn

10.1

IXP bewaart bedrijfs- en persoonsgegevens tenminste tot een maand nadat een abonnee zijn
abonnement heeft beëindigd, tenzij IXP op grond van een wettelijke bepaling verplicht is
bedrijfs- en persoonsgegevens langer te bewaren. Na deze beëindiging kan een gebruiker geen
gebruik meer maken van de eigen omgeving op de website en de diensten van IXP.

11.

Beveiliging

11.1

IXP heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om de bedrijfs- en
persoonsgegevens van haar gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige
verwerking, zoals (i) opslag van die gegevens in een beveiligde database met back-ups, (ii)
toegang tot de eigen gegevens via een eigen omgeving op de website door een unieke
gebruikersnaam en wachtwoord via een encryptie-protocol (SSL of TLS of vergelijkbaar).

11.2

Ondanks dat IXP beveiligingsmaatregelen heeft genomen en zal nemen, zijn aan de verwerking
van bedrijfs- en persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden, die inherent zijn aan het
internetgebruik in het maatschappelijk verkeer.

12.

Melding

12.1

De wijze van verwerking van bedrijfs- en/of persoonsgegevens wordt door IXP aangemeld bij
het College Bescherming Persoonsgegevens.

13.

Andere websites

13.1

Op de website treft u, eventueel, een aantal links aan naar andere websites. IXP is niet
verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees
hiervoor de privacy verklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

14.

Overige bepalingen

14.1

De gebruiker kan te allen tijde zijn toestemming voor het verwerken van de bedrijfs- en
persoonsgegevens intrekken. Dit doet de gebruiker door contact op te nemen met IXP via de
website.

14.2

Indien u meer informatie wenst te vernemen, vragen, klachten dan wel op- en aanmerkingen
heeft over ons privacybeleid of andere aspecten van de website of diensten, neem dan contact
op met IXP via de website:
www.investments-x-posed.com
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15.

Wijzigingen

15.1

IXP behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check
daarom regelmatig deze privacyverklaring voor het privacy beleid op www.investments-xposed.com.

maart 2015
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