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PRIVACY- EN COOKIEBELEID
Libertex (libertex.com) is een merknaam van Indication Investments Limited en wordt onder licentienummer 164/12
gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission, CySEC (www.cysec.gov.cy). Indication Investments
Ltd Offices is gevestigd aan Gladstonos and Karaiskaki Street, 3032, Limassol, office no. 031, Limassol, Cyprus (hierna
“we”, “Libertex”, het “bedrijf”).
Om Libertex te helpen de behoeften van hun klanten te begrijpen en hun diensten te verbeteren, worden op deze
website verzamelde gegevens in een veilige Libertex-database opgeslagen. Alle op Libertex-servers opgeslagen
klantgegevens voldoen aan wettelijke vereisten. We zullen deze gegevens nooit vrijgeven aan andere bedrijven of
derden.

VEILIGHEID
We hebben diverse veiligheidsprocedures opgesteld die in dit beleid worden vermeld.
(Lever gegevens over veiligheidsmaatregelen in verband met de verwerkte persoonsgegevens. Beschrijf bijvoorbeeld
indien van toepassing firewalls, certificeringstechnologieën voor browsers, beperkte toegang, gebruik van
wachtwoorden etc.)
Libertex tracht de gegevens die u levert te beveiligen en ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. Er zijn
strikte veiligheidsprocedures opgesteld. Onze servers zijn uitsluitend toegankelijk voor geautoriseerd personeel.
Terwijl we alle mogelijke inspanningen doen om uw gegevens te beschermen, erkent u dat gebruik van het internet
niet geheel veilig is. Daarom kunnen we de veiligheid of integriteit van door of aan u overgedragen
persoonsgegevens via het internet niet garanderen.

UW TOESTEMMING
Door onze website te gebruiken en cookies op uw browser toe te staan, waardoor we toegang verkrijgen tot
bepaalde gegevens, of door handmatig uw gegevens te versturen, gaat u akkoord met het verwerken van deze
gegevens volgens dit beleid. Indien we ons privacybeleid wijzigen, zullen we de veranderingen op deze pagina
publiceren, zodat u op de hoogte bent van de gegevens die we verzamelen en hoe we die gebruiken. Uw
doorlopende gebruik van de dienst betekent dat u akkoord gaat met dergelijke wijzigingen.

INFORMATIEVERZAMELING
Bij uw toegang tot onze website verzamelen we op de volgende manieren niet-identificeerbare gegevens:

LOGGEGEVENS
Bij uw gebruik van onze website verzamelen we gegevens die uw browser verstuurt zodra u een website of online
dienst bezoekt (“loggegevens”). Deze loggegevens bevatten, maar zijn niet beperkt tot, het IP-adres van uw
computer, de browsersoort, de webpagina die u bezocht voordat u op de site kwam en gegevens waarnaar u op de
site en de dienst zoekt. Indien u daarnaast de dienst gebruikt via een mobiel apparaat kunnen we mogelijk een pushID, onder voorbehoud van uw toestemming zoals door u aangegeven in de mobiele applicatie, en een mobiele IP
verzamelen.

COOKIES
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden opgeslagen op uw computer of apparaat als u
bepaalde pagina's bezoekt of bepaalde acties op deze of andere websites uitvoert. Ze zorgen ervoor dat uw browser
uw keuzen onthoudt en vermelden daardoor de voor u juiste gegevens, zoals items in uw winkelmandje. Ook wordt
u hierdoor niet elke keer bij het bezoeken van een pagina als nieuwe bezoeker beschouwd.
Sommige cookies worden uitsluitend ingesteld voor de duur van uw bezoek (“sessiecookies”) om u te helpen
navigeren en u relevante gegevens te verstrekken. Andere worden ingesteld voor langere perioden (“blijvende
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cookies”), zodat uw browser uw keuzen van een voorgaand bezoek kan herinneren. De opgeslagen cookies kunnen
uw apparaat niet beschadigen, zijn anoniem en uniek voor uw browser.
U kunt ervoor kiezen om deze cookies in uw browser te deactiveren of blokkeren, maar zonder sommige cookies
werkt de site niet goed. Voor meer gegevens over cookies kunt u terecht op www.allaboutcookies.org.

HOE GEBRUIKEN WE COOKIES?
Bij Libertex gebruiken we cookies om ons te helpen bij het vinden van diensten waarin u geïnteresseerd bent. Tevens
worden gegevens van uw applicatie onthouden. We slaan geen gevoelige informatie op in onze cookies, zoals uw
naam of adres, maar slechts een anonieme referentie ernaar zodat we ze kunnen vinden.
We stellen soms ook cookies in om u te helpen navigeren op de site, uw ervaring te verbeteren of belangrijke
gegevens te verstrekken over uw interesses.

COOKIES VAN DERDEN
Om u de best mogelijke klantervaring te bieden, werken we samen met enkele derden om anonieme statistieken
over uw websitegebruik te verzamelen. We kunnen u hierdoor ook informatie verstrekken die voor u interessant is.
Als onderdeel van dit proces kunnen de derden waar we mee samenwerken hun eigen cookies tijdens uw bezoek
instellen.
Deze derden kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, Google, Inc. (google.com/analytics/), Tealium Inc.
(tealium.com), Mixpanel, Inc. (mixpanel.com) en Salesforce.com, Inc. (salesforce.com).

INSTELLINGEN COOKIES
Indien u bepaalde categorieën cookies op de Libertex-website niet wenst te ontvangen, kunt u deze uitzetten. We
moeten een cookie instellen, zodat we uw keuzen kunnen onthouden als u de volgende keer de website vanaf
dezelfde browser bezoekt. Momenteel is het voor ons technisch niet mogelijk om het voor u mogelijk te maken uw
instellingen naar andere browsers en apparaten mee te nemen. U moet daarom op elke brower de instellingen
wijzigen.
We gaan tot het uiterste om uw keuzen te respecteren. Er bestaat echter de mogelijkheid dat niet alle cookies
worden bewaard. Indien u dit vervelend vindt, raden we aan om de instellingen van uw cookies via uw browser te
wijzigen; de hulpfunctie van uw browser vertelt u meer.
NB: een groot deel van onze website werkt zonder cookies, maar u verliest wat functies en functionaliteiten indien u
cookies deactiveert.

GOOGLE ANALYTICS
We gebruiken Google Analytics op de website, een webanalysedienst van Google, Inc. (“Google”). Google Analytics
wordt ingezet om ons te helpen gegevens te verkrijgen over het gebruik van de website. De gegevens over uw
gebruik van de website die door de cookie worden gegenereerd (waaronder uw IP-adres) kunnen worden
overgedragen aan en opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten. Google zal deze gegevens toepassen
voor het beoordelen van uw gebruik van de website, rapporten samenstellen over website-activiteiten voor
websitebeheerders en andere diensten aanbieden in verband met activiteiten op de website en internetgebruik.
Google kan deze gegevens ook aan derden overdragen indien dit wordt vereist door de wetgeving, of indien
dergelijke derden de informatie namens Google verwerken. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de
toepasselijke instellingen op uw browser te selecteren. Let er echter op dat indien u dit doet, u mogelijk niet de
volledige website kunt gebruiken. Door gebruik van deze website gaat u akkoord met het verwerken van uw
persoonsgegevens door Google volgens de hierboven beschreven manier en doeleinden.
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HOE GEBRUIKEN WE GEGEVENS?
We gebruiken uw gegevens om uw gebruik van de website te (i) monitoren en analyseren en voor het technische
beheer van de website, (ii) de website te verbeteren, (iii) en bruikbare gegevens en informatie over interesses,
kenmerken en het gebruik en gedrag van onze bezoekers te genereren en onttrekken.
Bewaarde informatie en niet-identificeerbare gegevens. We kunnen bewaarde gegevens met derden delen,
waaronder aanvragen en aanbiedingen die voortkomen uit uw gebruik van de website, zoals niet-identificeerbare
gegevens en loggegevens. Deze worden toegepast voor sectoranalyses, demografische profilering en andere
commerciële doeleinden om gerichte advertenties over producten en diensten te leveren. Bewaarde gegevens die in
deze contexten worden bewaard, bevatten geen persoonsgegevens.
Voldoen aan wetten en wetshandhavingsinstanties. We werken samen met
wetshandhavingsfunctionarissen en externe partijen om wetten te volgen en hieraan te voldoen.

overheids-

en

Zakelijke overdrachten. We kunnen enkele of al onze middelen verkopen, overdragen of anderszins delen,
waaronder uw persoons- en loggegevens, in verband met een fusie, overname, reorganisatie of verkoop van al of
een aanzienlijk deel van uw aandelen of activa, of bij een faillissement.
Daarnaast kunnen we extra aanvullende privacymededelingen plaatsen met betrekking tot specifieke diensten.

BEWARINGSDUUR GEGEVENS
We bewaren uw gegevens niet langer dan is vereist. In veel gevallen moeten gegevens een aanzienlijke termijn
worden bewaard. Bewaartermijnen worden bepaald aan de hand van het soort gegevens dat wordt verzameld en
het doeleinde ervan. Ook worden de vereisten gevolgd die van toepassing zijn op de situatie en de noodzaak om
verouderde, ongebruikte gegevens op het juiste moment te vernietigen.

REIKWIJDTE BELEID EN SITES VAN DERDEN
Dit beleid is uitsluitend op ons en deze website van toepassing. We beheren geen andere websites, banners of links
op onze website. Deze andere websites, banners of links kunnen hun eigen cookies of andere bestanden op uw
computer plaatsen, gegevens verzamelen of u onder het privacybeleid van zo'n derde om persoonsgegevens
verzoeken. We raden u aan om vóór het bekijken en gebruiken ervan het privacybeleid en andere voorwaarden van
dergelijke derden te lezen.

HOE NEEM IK CONTACT OP?
We horen graag uw mening over onze website en ons privacybeleid. Bij vragen of opmerkingen kunt u een e-mail
sturen naar info@libertex.com.
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