Deze Cookieverklaring is van toepassing op het gebruik van
cookies op alle websites en applicaties ontwikkeld en
gepubliceerd door Peppix Benelux en diens derden,
gevestigd aan de Merelstraat 5, 8011 BW Zwolle,
Nederland, ingeschreven in de kamer van koophandel
onder nummer 58895310.
In deze Cookieverklaring verwijst de term "cookieinformatie" naar alle informatie die verzameld wordt door
gebruik van cookies.
De Privacyverklaring van Peppix is bijkomend van
toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door
het gebruik van cookies.
1. Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens een bezoek
aan een website op de computer of een ander toestel
worden opgeslagen. Er zijn verschillende soorten cookies
die onderscheiden kunnen worden naar gelang hun
oorsprong, functie en levensduur.
In combinatie met cookies maakt Peppix Benelux ook
gebruik van zogenaamde "web beacons" (of clear gifs). Een
web beacon is een kleine grafische afbeelding in een mail of
website die toelaat om het gebruik van die mail of website
te analyseren.
2. Waarom gebruikt Peppix Benelux cookies?
1.) Om het gebruik en de functionaliteiten van onze
websites en e-mails te verbeteren;
2.) Om te analyseren hoe gebruik wordt gemaakt van de
website en e-mails;
3.) Om statistieken op te stellen en trends vast te stellen;
en
4.) Om de gebruikers gepersonaliseerde informatie,
content, diensten en advertenties te tonen of voor te
stellen.
4. Welke cookies gebruikt Peppix Benelux?
Functionele en noodzakelijke cookies: functionele cookies
verhogen de gebruiksvriendelijkheid van een website door
uw keuzes te herinneren (bv. taalvoorkeuren, regio en
logingegevens).
Noodzakelijke cookies stellen gebruikers in staat om door
een website te navigeren en de functies van de website te
gebruiken.
Deze cookies kunnen zonder uw toestemming geplaatst
worden.
Performance cookies (voor doeleinden van audience
measurement en fraudebestrijding): deze verzamelen
gegevens over het gebruik van een website zoals het aantal
bezoekers, de tijd die bezoekers doorbrengen op een
webpagina en foutmeldingen. Voor het bijhouden van deze
gegevens, gebruiken wij Google Analytics.
Advertising cookies: deze zorgen ervoor dat een website of
applicatie gepersonaliseerde reclameboodschappen kan
sturen. Onze websites en applicaties gebruiken onder meer
de volgende advertising cookies: Adhense.

Deze cookies verzamelen gegevens over het bekijken van
pagina's en advertenties, en kunnen een gebruikersprofiel
opstellen (dit gebeurt in principe anoniem, tenzij de
gebruiker zich kenbaar maakt via zijn/haar Googleaccount);
Facebook Conversion Pixel. Deze cookie registreert het
aankoopgedrag na het bekijken van een advertentie in
Facebook. Deze informatie wordt toegevoegd aan het
Facebookprofiel van de gebruiker (zie ook hierna "Wordt er
bepaalde cookie-informatie doorgegeven aan derden?").
Wij vragen uw toestemming alvorens deze cookies te
plaatsen.
4. Welke informatie ontvangt Peppix Benelux door het
gebruik van cookies?
5.) Informatie rond uw gebruik van de websites,
applicaties of e-mails van Peppix Benelux (zoals het ID
van de bezochte pagina, datum van het bezoek en
eventuele feedback die de gebruiker heeft
achtergelaten);
6.) Informatie rond uw hoedanigheid als gebruiker (klant /
lid / gebruiker). Voor zover de gebruiker reeds
aankopen heeft gedaan of geregistreerd is, verzamelen
wij ook het user ID;
7.) Informatie rond uw toegang tot de websites van
Peppix Benelux bezoekt (zoals via welk type toestel u
de websites raadpleegt, met welk browsertype, uw IPadres);
8.) Sessie en user cookie ID's.
5. Worden de gegevens doorgegeven aan derden?
Bepaalde externe partners kunnen toegang krijgen tot
specifieke cookie-informatie (zoals het userID, de bezochte
pagina’s, geklikte banners, enz.) teneinde om de gebruiker
gepersonaliseerde advertenties aan te bieden of om
feedback te capteren.
Bepaalde cookies worden op de websites van Peppix
Benelux geplaatst door sociale netwerkdiensten zoals
Facebook, Twitter en LinkedIn. Dat gebeurt via de buttons
van deze sociale netwerken die op de websites van Peppix
Benelux kunnen worden aangeboden. Als u hier gebruik van
maakt, dan kunnen deze derden bepaalde cookieinformatie ontvangen.
6. Hoe lang wordt de informatie bewaard?
Cookies kunnen op uw computer of mobiel apparaat
bewaard blijven gedurende verschillende tijdspannes.
Afhankelijk van het type cookie, worden zij (en de
informatie die zij verzamelen) automatisch verwijderd als u
uw browser afsluit (dit zijn de zogenaamde
"sessiecookies"), in andere gevallen blijven deze cookies
langer bewaard en kunnen die ook bij een volgend bezoek
aan deze website worden gebruikt (dit zijn de zogenaamde
"permanente cookies").
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7. Zijn er vragen?
Als u een privacy kwestie hebt met betrekking tot Peppix
Benelux of dit bericht, en als u deze niet naar tevredenheid
kunt oplossen via de kennisbank, kunt u een ticket
aanmaken via https://peppix.nl/klantenservice of ons een
e-mail sturen op klantenservice@peppix.nl. U kunt ook
schrijven naar:
Ter attentie van: Wettelijke cookie beleid
Peppix Benelux
Merelstraat 5
8011 BW Zwolle
Dit cookie beleid is op 1 december 2018 gepubliceerd op peppix.nl.
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