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PixelHosting – Privacy Beleid 

 

Artikel 1: Over ons Privacy Beleid 

PixelHosting geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens 

die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan 

zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten 

hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen 

ter beschikking aan derden. Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van 

de website en de daarop ontsloten dienstverlening van PixelHosting. Dit privacy 

beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze 

gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze 

gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit 

op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik 

beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons 

verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u 

contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de 

contactgegevens aan het einde van ons privacy beleid. Over de gegevensverwerking 

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze 

(laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens 

inzichtelijk zijn. 

 

Artikel 2: Payment processors 

PixelHosting gebruikt Stripe Voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen in 

onze webwinkel. Stripe verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw 

betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Stripe heeft passende 

technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te 

beschermen. Stripe behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de 

dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) 

gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met 

betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van 

toepassing op de onderdelen van Stripe’s dienstverlening waarvoor zij derden 

inschakelen. Stripe bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke 

termijnen is toegestaan. 

 

Artikel 3: reCAPTCHA 

Wij gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om onze website te 

beschermen tegen spam en misbruik. Om Google reCAPTCHA te laten werken, wordt 
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 het IP-adres van een websitebezoeker, de muisbewegingen en mogelijk ook andere 

data verzameld. Deze informatie wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door 

Google. Door deze informatie te analyseren kan Google opmaken of wij te maken 

hebben met een echte websitebezoeker of een robot. Voor meer informatie 

verwijzen wij u door naar de privacyverklaring van Google. 

 

Artikel 4: Cookies en vergelijkbare technieken 

Op onze website gebruiken we cookies en vergelijkbare technieken (hierna: cookies), 

zoals een retargeting pixel, van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn 

informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen 

worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of 

smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Wij 

gebruiken cookies om: 

• Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische en functionele 

cookies) 

• Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website 

gebruiksvriendelijker te maken (analytische cookies) 

• Gepersonaliseerde advertenties te kunnen laten zien (marketing cookies en 

retargeting pixel) 

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg 

over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw 

akkoord voor het gebruik van cookies. 

Artikel 5: In- en uitschakelen van cookies 

In je webbrowser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt 

geaccepteerd wanneer je hiermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover 

de handleiding van je browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de 

cookies zijn uitgeschakeld. 

Artikel 6: Verwijderen van cookies 

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum 

is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de 

houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te 

verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de 

handleiding van je browser. 

 

https://policies.google.com/privacy?hl=nl
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Artikel 7: Google Analytics 

Deze cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en 

om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren. We hebben deze 

cookies privacyvriendelijk ingesteld. Dat betekent dat we: 

• een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten; 

• Google alleen gemaskeerde IP-adressen geven; 

• verder geen gegevens delen met Google; en 

• we geen gebruik maken van andere Google diensten in combinatie met 

analytics. 
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