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Privacy- en Cookies verklaring  Versie 1.1- 03 Augustus 2020 
 
Gebruik van uw gegevens 
Bij het gebruik van onze website en diensten laat u bepaalde gegevens bij ons 
achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Zo vragen wij bij het plaatsen en 
afrekenen van uw bestelling om enkele persoonsgegevens. Daarnaast kunt u uw 
gegevens achterlaten bij het plaatsen van een reactie op www.5ix.nl en 
www.itservicedesk.nl. 
Verder biedt de website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een 
contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw 
vraag te behandelen. Tot slot kunt u zich inschrijven voor een nieuwsbrief en 
zich aanmelden voor evenementen. 
 
Wij verwerken van u de volgende gegevens (mede afhankelijk van de acties die u 
uitvoert op onze site en eventuele andere diensten die geleverd worden): 
> Voor- en achternaam 
> Geslacht 
> Geboortedatum en Geboorteplaats 
> Adresgegevens 
> Telefoonnummer 
> E-mailadres 
> Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze 
website aan te maken, in 
correspondentie en telefonisch 
> Locatiegegevens 
> Gegevens over uw activiteiten op onze website(-s) 
> Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit 
bedrijf onderdeel is van 
een advertentienetwerk) 
> Internetbrowser en apparaat type 
> Lijst met contactgegevens van de klant via een app 
> IP-adres 
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> gegevens van personen jonger dan 16 jaar 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over 
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij 
ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet 
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan 
betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te 
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke 
toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming 
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan 
contact met ons op via administratie@5ix.nl dan zullen wij deze informatie 
verwijderen. 
 
> burgerservicenummer(BSN) 
Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden: 
> U gebruik laten maken van onze dienstverlening; 
> Het afnemen van diensten via de website en het gebruikmaken van de functionaliteiten van 
de website; 
> U toegang verlenen tot uw account; 
> Het afhandelen van uw bestelling en het informeren over het verloop daarvan; 
> Het verzenden van gepersonaliseerde nieuwsbrieven op basis van uw interesses en uw 
aankoopgeschiedenis; > het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via de website; 
> Het informeren over storingen en onderhoud aan onze diensten; 
> Het verbeteren van onze dienstverlening. 
> Ras 
  
Bewaartermijnen 
Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst 
aan u te leveren en/of u ingeschreven bent voor onze nieuwsbrief. 
 
Nieuwsbrief 
Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, per e-mail contact 
met u opnemen en onze nieuwsbrief toezenden. Bij iedere communicatie langs 
deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen. 
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Inloggen via derde partijen 
5iX B.V. biedt u de soms de mogelijkheid om op haar websites in te loggen via 
uw account bij een derde partij (bijvoorbeeld Facebook of Google). 
5iX B.V. is niet verantwoordelijk voor de diensten van deze partijen. Voor 
informatie over de verwerking van gegevens in verband met deze inlogmethode, 
verwijzen wij u naar het privacy beleid van de betreffende partij. 
 
Beveiliging 
5iX B.V.  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk 
heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 
misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via 
administratie@5ix.nl. 
 
5iX B.V.  heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te 
beveiligen:  
> Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. 
> TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit 
kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk. 
>DKIM,SPFenDMARC  zijn drie internet standaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u 
uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten spam zijn of bedoelt zijn om 
persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen. 
> DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam 
(#company website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van 
een digitale handtekening. U kunt die 
handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid 
wordt naar een vals IP- adres. 
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Verstrekking aan derden 
5iX B.V.  verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve in het geval van een 
wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering 
van een product of dienst. 
 
Voor de registratie van domeinnamen worden uw persoonsgegevens 
doorgegeven aan de uitgevende instantie en aan eventuele registrars 
(tussenpartijen) welke 5iX B.V. als leverancier gebruikt. Deze partijen en 5iX B.V.  
kunnen voor gTLD domeinnamen reservekopieën (back-ups) van uw 
domeinnaamgegevens maken en in bewaring stellen bij een derde partij. Tevens 
worden uw domeinnaamgegevens publiek zichtbaar gemaakt via de WHOIS-
server van de uitgevende instantie. 
met gTLD worden domeinnamen van het type generic, generic-restricted of sponsored 
bedoeld, zoals aangegeven bij IANA. 
 
 
Verplichte domeinnaamgegevens 
Tenzij aangegeven als optioneel, zijn gegevens waar 5iX B.V.  u om vraagt 
verplicht voor de levering van domeinnamen. In de domeinnaamvoorwaarden 
vindt u meer informatie over het privacy beleid van de registrerende instanties. 
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Aanpassen van uw gegevens 
U kunt uw klantgegevens inzien en aanpassen via “mijn 5iX” 
Eenmaal ingelogd gaat u naar 'Account'. Hier vindt u uw contactgegevens en 
kunt u deze wijzigen. 
Ook uw domeinnaamgegevens past u aan via “mijn 5iX” 
Eenmaal ingelogd gaat u naar 'Support' > 'Contact opnemen'. Vervolgens volgt u 
de stappen. 
 
Indien de naam van de domeinnaamhouder wijzigt, is een overdracht nodig. 
Meer informatie daarover leest u via de volgende pagina: https://www.5iX B.V. 
.nl/domeinnamen/domeinnaam-overdragen. 
 
 
Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te 
verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen 
naar administratie@5ix.nl. 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u 
een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te 
sturen.  
Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burger-servicenummer 
(BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.  
5iX B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 
 
 
Profilering 
Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor profilering. Hierbij komen we 
op basis van uw persoonsgegevens tot één of meerdere profielen. Deze 
profielen stellen wij op aan de hand van geautomatiseerde algoritmes en aan de 
hand van informatie uit contactmomenten met onze Klantenservice. Met deze 
profielen kunnen wij u betere en gerichtere commerciële aanbiedingen doen. 
Uiteraard heeft waarborging van uw privacy hierbij de hoogste prioriteit. 
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Cookies 
5iX B.V.  hecht veel waarde aan de gebruiksvriendelijkheid en kwaliteit van de 
website en de diensten. Om deze reden maakt 5iX B.V.  gebruik van cookies. Een 
cookie is een eenvoudig, klein bestandje dat met pagina’s van deze website 
wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer 
wordt opgeslagen. 
 
Bij gebruik van onze website geeft u toestemming om alle cookies en plugins te 
gebruiken zoals omschreven in deze privacy- en cookieverklaring. Het staat u vrij 
om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat 
het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. 
 
Wij maken gebruik van de volgende applicaties: Live Chat, Google Tag Manager, 
Google Analytics, Visual Website Optimizer, Facebook Connect, Facebook Social 
Plugins, Google+ Platform, Gravatar, Twitter Advertising, Twitter Button, Twitter 
Syndication, Bing Ads, Double Click, Double Click Bid Manager, Double Click 
Spotlight, Facebook Custom Audience, Flashtalking, Google Ad Words 
Conversion, Google Dynamic Remarketing en MediaMath. Daarnaast plaatsen 
wij cookies via verschillende affiliate netwerken. 
 
Wij gebruiken deze cookies voor de volgende doeleinden: 
 > Het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website 
en nieuwsbrieven worden gebruikt door de bezoekers of lezers; 
> Het optimaliseren van onze diensten; 
> Het afstemmen van content op onze website en in onze nieuwsbrieven, op basis van uw 
interesses en aan de hand 
van uw klik- en surfgedrag. 
 
Wij hebben geen controle over wat de aanbieders van bovenstaande applicaties 
zelf met de cookies doen. Voor meer informatie over deze aanbieders en hoe zij 
met cookies omgaan, bekijkt u de privacy verklaringen (let op: deze kunnen 
regelmatig wijzigen) van deze partijen. 
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Over deze verklaring 
 
Websites van derden 
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel 
van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze 
derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens 
omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen 
alvorens van deze websites gebruik te maken. 
 
Aanpassen privacy- en cookieverklaring 
5iX B.V.  behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze 
verklaring. Wanneer er wijzigingen zijn, publiceren wij deze op onze website. 
Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u 
van deze wijzigingen op de hoogte bent. 
 
Autoriteit Persoonsgegevens 
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van 
uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om 
een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze 
verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de 
Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Contactgegevens 
Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan 
kunt u deze stellen door contact op te nemen met 5iX B.V. via: 
Ondernemingsweg 36  
2404 HN Alphen aan den Rijn 
Telefoonnummer: 085-3018058 
e-mail: administratie@5ix.nl 
    
Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 03 Augustus 2020. 


