Platform Privacy Statement

Laatst bijgewerkt: juli 2016
Introductie
Deze Verklaring is van toepassing op het technologie platform dat onze e-commerce klanten in
staat stelt in contact te komen met hun gebruikers. Wij hebben deze Verklaring beschikbaar
gemaakt om transparant te zijn over hoe ons platform werkt en hoe gegevens worden gebruikt
ten behoeve van e-commerce klanten. Als u vragen heeft over deze Verklaring, stuur dan een email naar privacy@ve.com.
Ons platform heeft een gevarieerd aanbod om onze e-commerce klanten te helpen met
adverteren naar gebruikers die mogelijk geïnteresseerd zijn in hun producten of diensten en
die op verschillende manieren op maat gemaakte berichten via hun website of e-mail aan hun
website-gebruikers aanbieden. Om dit te doen verzamelen wij bepaalde categorieën gegevens
met inbegrip van e-mailadressen en anonieme informatie over consumenten en hun online
activiteiten en interesses. Wij verzamelen deze informatie meestal via de websites van onze
klanten. Een aantal anonieme online activiteiten en interesse-gegevens verkrijgen wij van onze
online partners.
Informatie die wij verzamelen via ons platform
Wij verzamelen e-mailadressen en/of mobiele telefoonnummers van gebruikers die ervoor
kiezen deze gegevens in te voeren op een klant website of app bij de aankoop van een product
of service, als zij ervoor kiezen om een geregistreerde gebruiker te worden, wanneer zij zich
aanmelden voor marketingboodschappen etc.
Wanneer een gebruiker een website of app bezoekt die wordt geëxploiteerd door een Ve
Interactive klant, dan machtigt deze klant ons om de volgende gegevens te verzamelen:

•

URLs (website adressen) van de pagina’s van de website van de klant die de gebruiker heeft
bezocht en hun activiteiten op de website of app (b.v producten waarnaar zij keken of
hebben gekocht)

•

Met behulp van cookies, beacons, tags en anonieme mobiele IDs verzamelen wij informatie
van de gebruiker via zijn apparaat, browser software en besturingssysteem, IP adres
(Internet Protocol), een uniek nummer toegewezen aan hun apparaat, verwijzende URL van
de site, tijd van browsen

In deze Verklaring noemen we bovenstaande informatie categorieën: “Log Data”.

Wij verzamelen informatie over on-site interacties (interacties van gebruikers met het
Serviceaanbod op de website van de klant) en off-site interacties (interacties van gebruikers
met onze technologie en diensten buiten de website van de klant, voornamelijk door te loggen
wanneer gebruikers e-mails openen of klikken op content van e-mails verstuurd door ons
platform).
Omdat onze klanten meestal in contact treden met gebruikers via verschillende online
apparaten (desktop, tablet, mobiele telefoons etc), wordt Log Data gecombineerd met hashed
(d.w.z gehusselde) e-mailadressen om onze klanten te laten profiteren van geanonimiseerde
informatie over gebruikersactiviteiten en interesses op verschillende categorieën van
apparaten. Zie hieronder voor meer informatie over ons gebruik van cookies en andere
identificatiemiddelen.

•

Zakelijke partners, leveranciers en onderaannemers voor de uitvoering van een contract dat
wij met hen of u aangaan.

•

Adverteerders en reclame netwerken die data nodig hebben om voor u en anderen
advertenties te selecteren en presenteren. Wij geven geen informatie over identificeerbare
individuen aan onze adverteerders, maar wij kunnen hen voorzien van statistische
informatie over onze gebruikers (bijvoorbeeld, we kunnen hen informeren dat op een
bepaalde dag 500 mannen onder de 30 jaar hebben geklikt op hun advertentie). Wij kunnen
ook dergelijke statistische informatie gebruiken om adverteerders te helpen zoeken naar het
soort publiek dat zij willen bereiken. Wij mogen gebruik maken van persoonsgegevens die
wij van u hebben verzameld om ons in staat te stellen te voldoen aan de wensen van onze
adverteerders door hun advertentie weer te geven aan die doelgroep.

•

Analytics en zoekmachines-aanbieders die ons assisteren bij de verbetering en optimalisatie
van onze website.
Hoe bewaren wij uw gegevens?
Gebruikers, met name die in Europa wonen, dienen te beseffen dat in een geglobaliseerde
online wereld informatie die betrekking heeft op hen overgedragen kan worden naar andere
landen dan het land waar zij wonen of waar de Ve klanten waarvan de gebruiker websites en
andere online properties bezoekt, zich gevestigd. In het bijzonder kan informatie worden
overgedragen naar de Verenigde Staten waar de wetgeving en de wetspraktijk met betrekking
tot privacy en de toegang tot informatie over rechtshandhaving erg kan verschillen van het
systeem in Europa en andere bepaalde landen.
Hoe lang bewaren wij gegevens?

Wij bewaren informatie over gebruikers users niet langer dan noodzakelijk is voor het doel
waarvoor deze werden verzameld. Gebruikersinformatie zal niet langer dan 30 dagen bewaard
worden. Alle gegevens die langer dan 30 dagen worden bewaard, zullen alleen worden
bewaard als geanonimiseerde gegevens.
Tenzij de klant verzoekt om verwijdering, worden e-mails met betrekking tot de transactie
waar Ve heeft gezorgd voor de conversie voor een periode langer dan 30 dagen bewaard om
een vergelijking tussen de attributies in het systeem van Ve en de klant mogelijk te maken.
Ons gebruik van cookies en andere anonieme identifiers
Wat is een cookie?
Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers met informatie die wij opslaan op uw
browser of op de harde schijf van uw computer. Cookies staan toe gebruikers ‘te onthouden’
en onze diensten op maat aan te bieden.
Wij gebruiken ook mobiele apparaten identifiers die een vergelijkbare rol hebben als cookies,
zoals de IDFA gebruikt door Apple-apparaten en de Advertising ID gebruikt door Androidapparaten. Wij gebruiken deze identifiers op een vergelijkbare manier als hoe wij cookies
gebruiken op een desktop en laptop computers en voor dezelfde categorieën van informatie.
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Industry lidmaatschappen en aangesloten organisaties
Ve Interactive is lid van de European Digital Advertising Alliance (“EDAA”) en houdt zich aan
de EDAA Self-Regulatory Principles.
Opting out voor cookies en mobiele identifiers
Gebruikers zijn altijd vrij in het blokkeren, verwijderen of uitschakelen van cookies door
instellingen op hun browser te activeren die hen in staat stelt om de toepassing van alle of
sommige cookies te weigeren. Echter, als gebruikers hun instellingen gebruiken om alle
cookies te blokkeren (inclusief essentiële cookies) dan hebben zij geen toegang tot de gehele of
delen van de website en andere online eigendommen die zij willen bezoeken. Voor meer
informatie over hoe gebruikers deze technologieën kunnen blokkeren, verwijderen of
uitschakelen, raden wij gebruikers aan om hun apparaat instellingen te controleren. Links naar
informatie voor de belangrijkste browsers zijn hieronder uiteengezet:

•

Internet Explorer

•

Firefox

•

Chrome

•

Safari

Als alternatief kunt u ook kiezen voor een opt-out voor specifieke cookies waarbij de EDAA opt
out beschikbaar is. Nadat u hebt gekozen voor de opt-out van de Ve Interactive cookies,
plaatsen wij een cookie op de browser van de gebruiker die hen identificeert als ‘opted-out’.
Omdat een opt-out is gebaseerd op een cookie, dienen browsers te zijn ingesteld op het
accepteren van cookies van derden om dit voor ons mogelijk te kunnen maken. Gebruikers die
gebruik maken van meerdere apparaten of browsers, zullen op elk van hen de keuze voor optout dienen te maken.
Apple iOS en Google Play bieden voor mobiele gebruikers een opt-out keuze gecommuniceerd
naar bedrijven die dan een in-app reclame verschaffen via deze platformen en meestal
geactiveerd zijn via de privacy instellingen van uw mobiele apparaat.
Wijzigingen in onze privacy verklaring
Wij herzien regelmatig ons privacy beleid en de door ons aangebrachte wijzigingen in de
toekomst zullen worden gepubliceerd op deze pagina. Controleer deze pagina regelmatig om
te zien of er updates of wijzigingen zijn aan ons privacy beleid.
Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot dit privacy beleid, neem dan
contact op met onze Data Protection Officer via: Ve Data Protection Officer, Postjesweg 1, 1057
DT Amsterdam, Tel: 020 820 4540, E-mail: privacy@ve.com.

