
Privacy policy 

 
Wij zijn Pebecos bv., hierna te noemen ACADEMY. Wij respecteren jouw privacy en persoonlijke 
levenssfeer, maar soms hebben we persoonlijke gegevens van jou nodig. In deze verklaring lees je 
welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze 
privacy policy is van toepassing op onze website www.academy-x.nl (de "Website"), onze online 
omgeving (de "Studentenomgeving") en de diensten die wij aanbieden (de “Diensten"). Wij 
behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(de "Relevante Wetgeving") 
 
Jonger dan 16 jaar 
Als je jonger dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om 
onze Website en Diensten te gebruiken. 
 
Persoonsgegevens 
Om onze Website en Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het 
begrip "persoonsgegeven" wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan 
worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving. 
 
Jouw toestemming 
We kunnen jouw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer je onze Website 
bezoekt, een account aanmaakt op onze Website, gebruik maakt van onze Diensten of als je contact 
met ons opneemt. Wij mogen jouw gegevens verwerken, omdat we jouw akkoord vragen via deze 
privacy policy. Bovendien hebben we jouw gegevens nodig om de overeenkomst tussen jou en ons 
uit te voeren. Als je ervoor kiest om je gegevens niet te delen, dan kunnen wij onze diensten niet aan 
jou leveren. 
 
Verder zullen we jouw gegevens niet zonder jouw toestemming verwerken, tenzij we daartoe 
wettelijk verplicht zijn. 
 
Welke gegevens verzamelen wij en wat doen we ermee? 
Om gebruik te maken van onze Website en Diensten hebben wij de volgende gegevens van jou 
nodig: 

• Je naam 
• Je e-mailadres 
• Adresgegevens (Straatnaam, woonplaats & postcode) 
• Je IP-adres (ter preventie van misbruik) 
• Land 

We verzamelen ook wat informatie van jou die niet persoonlijk is als je onze Website gebruikt, zoals: 
• De naam van de browser die je gebruikt 
• Het besturingssysteem dat je gebruikt 
• Type device, Device softwareversie, Device ID 

 
Login 
Op je account slaan we de volgende gegevens op: Wachtwoord, Email, Profiel statistieken. Zo hoef je 
deze gegevens niet opnieuw in te voeren. We bewaren ook - voor het gebruiksgemak van je eigen 
account - de gegevens van eerdere bestellingen. 
 



Social media 
Als je social media functies gebruikt op onze site, is het mogelijk dat de leverancier van social media 
ons (volgens zijn beleid) informatie stuurt. Het kan bijvoorbeeld gaan om je naam, profielafbeelding, 
geslacht, vriendenlijsten en andere informatie die je ter beschikking hebt gesteld. Wil je dit niet? 
Verander dan de privacy-instellingen op je social media-account. 
 
Als je aangeeft een artikel leuk te vinden, verschijnt dat artikel op je social media-account als je bent 
ingelogd. Als je op een webpagina terechtkomt die social media invoegtoepassingen gebruikt, stuurt 
je browser bepaalde informatie naar de aanbieder van jouw social media-account. Wij hebben geen 
zeggenschap over deze gegevensuitwisseling. 
 
Nieuwsbrief 
Pebecos BV. kan nieuwsbrieven aanbieden. Zo blijf je op de hoogte van het laatste nieuws, 
aanbiedingen/acties en overige informatie. Indien je geen nieuwsbrief wenst te ontvangen e-mail 
dan naar: contact@academy-x.nl. 
 
Bestellingen 
Voor je bestelling hebben we je naam, e-mailadres, adres(sen) en betaalgegevens nodig. Wij zullen 
jouw gegevens registreren, opslaan en verwerken voor een juiste afwikkeling van de bestelling. 
Daarnaast kunnen deze gegevens gebruikt worden voor een eventuele latere garantie. 
 
Wij zullen jouw gegevens alleen voor bovenstaande doelen gebruiken, of voor een doel dat hier 
nauw mee samenhangt. Zo worden jouw gegevens dus nooit op een onverwachtse manier door ons 
gebruikt. Gegevens kunnen gebruikt worden in verband met wettelijke verplichtingen. 
 
Ads 
Wij maken gebruik van Google Ads. Deze diensten verzamelen gegevens zoals te lezen in hun privacy 
beleid. 
 
Beveiliging 
Pebecos BV. doet er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde 
toegang, verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw persoonlijke gegevens door 
onbevoegden. Ondanks al onze inspanningen kunnen wij niet garanderen dat persoonlijke informatie 
volledig kan worden beschermd. Het verstrekken van je persoonlijke gegevens doe je op eigen risico. 
Dit is wat wij doen om jouw gegevens zo goed mogelijk te beschermen; 

• Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden die persoonsgegevens bevatten 
• Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare 

technologie 
• De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben. 

 
Bewaartermijn 
Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen 
die wij eerder omschreven. 
 
Links 
In onze digitale omgeving kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk 
voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd de 
privacy policy van de betreffende website te lezen. 
 
Wijziging van de privacy policy 
Wij kunnen deze privacy policy indien nodig aanpassen. Deze privacy policy is te lezen op onze 



Website.  
 
Jouw rechten 
De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten: 

• Je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens; 
• Je mag ons vragen om correctie, beperking of verandering van jouw gegevens. In geval van 

fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen en/of onrechtmatig gebruik, 
kunnen wij enkele gegevens van jou bewaren in een register of op een zwarte lijst; 

• Je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens. Wij kunnen deze kopie - op jouw 
verzoek - ook aan een andere partij doorgeven, zodat je dit zelf niet hoeft te doen; 

• Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens; 
• Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw 

gegevens onrechtmatig verwerken; 
• Je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het 

moment dat je de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van jou 
verwerken. 

Bij andere vragen of opmerkingen over onze privacy policy kun je contact met ons opnemen via 
onderstaande gegevens. 
 
Contact: contact@academy-x.nl 

 


