IPEE
Privacy
IPEE nv verzamelt persoonsgegevens om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden.
Het verzamelen van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate u intensiever gebruik maakt van de website
en onze online diensten.
Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van de website en de bijbehorende diensten. Verwerking is
alleen voor de volgende welomschreven doeleinden:
Tijdens een bezoek aan de IPEE-website worden bepaalde gegevens verzameld voor statistische doeleinden,
vooral door Google Analytics. Dergelijke gegevens zijn nodig om het gebruik van de website te optimaliseren.
Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, tijdstip en dag van consultatie, welke pagina’s
zijn bezocht. Wanneer u de website van IPEE nv bezoekt, verklaart u zich akkoord met deze gegevensverzameling
voor statistische doeleinden zoals hierboven beschreven.
Bij het gebruik van de onlinediensten verstrekt de Gebruiker altijd de persoonsgegevens aan IPEE nv zelf en
kan op deze manier een zekere controle uitoefenen. Als bepaalde informatie onvolledig of kennelijk onjuist is,
behoudt IPEE nv zich het recht voor om bepaalde verwachte acties tijdelijk of permanent op te schorten.
De persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor intern gebruik binnen IPEE nv.
We kunnen u er daarom van verzekeren dat persoonsgegevens niet worden verkocht, doorgegeven of
meegedeeld aan derden die met ons verbonden zijn. IPEE nv heeft alle mogelijke juridische en technische
voorzorgsmaatregelen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te voorkomen.
Tijdens een bezoek aan onze website kunnen ‘cookies’ op uw harde schijf worden geplaatst om de website
beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Niet-functionele cookies helpen ons om uw
bezoek aan het platform te optimaliseren en om technische keuzes te herinneren.
Voor een beter begrip van hoe we cookies gebruiken om uw persoonlijke gegevens te verzamelen en te verwerken,
verwijzen we u naar onze Cookieverklaring.
Waarom deze privacyverklaring?
IPEE nv hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. We gebruiken uw
persoonlijke gegevens alleen in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante huidige wettelijke
vereisten. Elke verwijzing in deze privacyverklaring naar de privacywet betekent een verwijzing naar de wet
van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens. Elke verwijzing naar de verordening is een verwijzing naar de verordening van 27 april 2016
betreffende de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en over het vrije
verkeer van dergelijke gegevens.
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Met deze Privacyverklaring wil IPEE nv u wijzen op verwerkingen met betrekking tot deze gegevens en uw
rechten. Door gebruik te maken van de website geeft u uitdrukkelijk toestemming voor eventuele verwerkingen
door IPEE nv.
Het is mogelijk dat deze privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan wijzigingen en veranderingen.
Het is aan u om dit document regelmatig te raadplegen. Elke substantiële wijziging wordt altijd duidelijk
gecommuniceerd op onze website.
Wie verwerkt de persoonsgegevens?
Deze website is eigendom van:
IPEE nv
Overwinningstraat 41
2610 Wilrijk
België
BE0500 798033
E-mail: info@ipee.eu
Telefoon: +32 (0) 3334 13 50
Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
IPEE nv verbindt zich ertoe alleen de gegevens te verwerken die relevant en noodzakelijk zijn voor de doeleinden
waarvoor ze zijn verzameld. IPEE nv kan de volgende categorieën persoonsgegevens verwerken:
Identificatiegegevens (naam en / of e-mailadres)
Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?
IPEE nv verzamelt persoonsgegevens om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden.
Het verzamelen van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate u intensiever gebruik maakt van de website
en onze online diensten.
Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van de website en de bijbehorende diensten. Verwerking is
alleen voor de volgende welomschreven doeleinden:
- Het aanbieden en verbeteren van een algemene en persoonlijke service; inclusief het verstrekken van informatie
en aanbiedingen die voor u nuttig en / of noodzakelijk zijn en het verlenen van ondersteuning.
- Het opsporen en beschermen tegen fraude, fouten en / of crimineel gedrag.
- Marketingdoeleinden
Tijdens een bezoek aan de IPEE-website worden bepaalde gegevens verzameld voor statistische doeleinden.
Dergelijke gegevens zijn nodig om het gebruik van de website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres,
vermoedelijke plaats van consultatie, tijdstip en dag van consultatie, welke pagina’s zijn bezocht. Wanneer u de
website van Volta bezoekt, verklaart u zich akkoord met deze gegevensverzameling voor statistische doeleinden
zoals hierboven beschreven.
De Gebruiker verstrekt de persoonsgegevens altijd aan IPEE nv zelf en kan op deze manier een zekere controle
uitoefenen. Als bepaalde informatie onvolledig of kennelijk onjuist is, behoudt Volta zich het recht voor om
bepaalde verwachte acties tijdelijk of permanent op te schorten.
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De persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor intern gebruik binnen IPEE nv.
We kunnen u er daarom van verzekeren dat persoonsgegevens niet worden verkocht, doorgegeven of
meegedeeld aan derden die met ons verbonden zijn. IPEE nv heeft alle mogelijke juridische en technische
voorzorgsmaatregelen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te voorkomen.
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