Deze policy is voor het laatst geüpdatet op 22-11-2018. Je kunt hieronder het privacy beleid
downloaden als PDF.
Welkom op One2xs! Je informatie veilig houden begint bij jezelf. One2xs vraagt behalve je
E-mailadres en een verzonnen alias bij normaal geen gegeven van je en bewaren naast het
mailadres en de nickname alleen je ip-adres. Overige informatie mag je wel geven, maar is
zeker niet verplicht en we raden je aan die informatie achterwege te laten. Geef je die
informatie toch op, dan kun je die zelf ook eenvoudig weer verwijderen.
Verantwoordelijke voor verwerking van je persoonsgegevens
One2XS behandelt jouw privacy natuurlijk met respect en zorgvuldigheid en verwerkt jouw
persoonlijke gegevens op een manier die voldoet aan de geldende wetten en regels. One2xs
wordt beheerd door Danteck gevestigd aan De Haal 52A, 1511AS Oostzaan. Dit is geen
bezoekadres!
Contactgegevens
Wil je contact opnemen dan kan dat via het One2xs contactformulier. Er wordt uitsluitend
ondersteuning geboden voor One2xs via het contactformulier op de website van One2xs.
Per email kun je een vraag stellen via info@one2xs.com
Gegevens verwerking
Onderstaand een overzicht van de gegevens die de website One2xs verwerkt.
Als je niet bent ingelogd:
- Je IP-adres, de opgevraagde pagina, je browser en besturingssysteem
Deze worden als standaard server-logs opgeslagen en enkel ingezien als er sprake is van
mogelijk misbruik. Deze logs worden automatisch na 1 jaar verwijderd.
Als je een account aanmaakt, inlog of berichten plaatst:
Het invullen van persoonsgegevens is benodigd voor het inloggedeelte van de website. We
vragen bij het registreren om persoonsgegevens om een uniek forumaccount te kunnen
creëren waarmee alleen jij toegang hebt.
- E-mail adres
Hiermee kunnen we contact met je opnemen, en kun je bijvoorbeeld een nieuw wachtwoord
instellen, of een nieuw wachtwoord opvragen als je deze bent vergeten.
- Gebruikersnaam
Bij het registreren moet je een alias (ook wel nickname of gebruikersnaam genoemd)
opgeven. Dit mag vrijwel alles zijn. Een aantal woorden is uitgezonderd. Neem een alias die
niet tot jou te herleiden is, dus gebruik niet je naam of een alias die je ook elders gebruikt!
- Wachtwoord (in gecodeerde vorm)
Omdat we natuurlijk als je inlogt moeten kunnen verifiëren of het wachtwoord dat je hebt
ingevoerd wel klopt, moeten we je wachtwoord ook opslaan. Dit gebeurt middels een 'salted
hash'. Dat houdt in dat je wachtwoord wordt voorzien van een reeks willekeurige tekens,
waarvan een deel specifiek is voor elke individuele gebruiker, en hiervan vervolgens een
zogenaamde 'hash' van wordt gemaakt. Dit is een code bestaande uit een reeks cijfers en
letters waaruit het oorspronkelijke wachtwoord niet kan worden herleid. Door bij het inloggen

op de door jouw ingevulde gegevens dezelfde berekening los te laten kunnen we zien of de
uitkomst van die berekening overeenkomt met de opgeslagen uitkomst.
- IP-Adres
Als je je registreert, inlogt of berichten plaatst op One2xs slaan we je IP-adres op. Dit doen
we bij elke bericht dat je plaatst. Niet omdat we daarmee achterhalen wie je bent - dat kan
immers alleen je provider - maar om bijvoorbeeld bij de politie aangifte te kunnen doen als er
misbruik gemaakt wordt van het account, als er sprake is van een hack of er illegale zaken
geplaatst worden.
- Bij het contacteren van One2xs (via mail, web formulier of anderszins) kunnen we door jou
opgegeven of door je browser beschikbaar gestelde gegevens (mailadres, ip-adres, naam)
opslaan. Het doel daarvan is het contact op kunnen nemen om je verzoek, melding of vraag
in behandeling te nemen.
Naast bovenstaande kun je zelf eventueel nog zaken als je naam, geslacht, hobbies,
opleiding en leeftijd toevoegen aan je profiel, maar we raden je aan dit achterwege te laten.
Je kunt dit overigens op elk moment zelf aanvullen, aanpassen of verwijderen.
One2xs houdt algemene gegevens bij over je bezoek aan de website en apps. Denk daarbij
aan de opgevraagde URL, de info die je browser zelf al meestuurt (schermresolutie, welke
browser en browserversie en mogelijk de verwijzende pagina). Deze gegevens worden
opgeslagen om te zien welk percentage gebruikers een bepaalde browser of schermresolutie
gebruikt.
Als je inlogt of registreert via social media word je One2xs profiel gekoppeld aan het
betreffende social mediaprofiel. One2xs vraagt voor deze koppeling de kleinst mogelijke
hoeveelheid informatie.
Verwerkingsdoeleinden
One2xs verwerkt zo min mogelijk persoonsgegevens, simpelweg omdat we vinden dat jouw
persoonsgegevens voor ons niet van belang zijn.
Het kan zijn dat we vanwege onze moderatie voor jouw en ons gemak een overzicht maken
van door jou geplaatste posts (zogenaamde 'notes') die moderatie vereisten. Deze
samenvatting van je posts wordt gebruikt om de moderatietaken uit te kunnen voeren en je in
geval van onduidelijkheid aan je uit te kunnen leggen waarom we een bepaalde beslissing
hebben genomen. Dit kan je helpen onze gedragsregels te respecteren. Je kunt de notes via
je accountpagina zelf inzien.
Je persoonsgegevens zullen niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan die we
hierboven genoemd hebben en voor zover voor deze verwerkingen uw toestemming is
vereist zullen wij deze alleen verwerken als je ons die toestemming hebt gegeven.
Persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden. Adresgegevens, mailadressen en
wachtwoorden worden beveiligd en gecodeerd opgeslagen en zijn alleen inzichtelijk voor
onze 'administrators' als zij die informatie nodig hebben.
Beveiliging en Bewaartermijn
One2xs heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om te zorgen dat jouw
persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermd zijn tegen diefstal, verlies of onrechtmatige
verwerking. Belangrijke persoonsgegevens worden gecodeerd opgeslagen en zijn alleen
toegankelijk voor personen met de juiste machtigingen. One2xs bewaren je gegevens
sowieso niet langer dan wettelijk toegestaan, niet langer dan noodzakelijk is voor het doel

waarmee de gegevens zijn verwerkt en niet korter dan wettelijk verplicht. Hoe lang bepaalde
gegevens worden bewaard hangt af van de gegevens en het doel waarmee deze bewaard
worden. De bewaartermijn kan per doel verschillen, maar is altijd zo kort mogelijk.
Verder zijn pagina's waarbij je persoonsgegevens moet invullen of kunt bekijken beschikbaar
via het gecodeerde SSL protocol, om te voorkomen dat hackers kunnen meelezen. Om het
forum veiliger te maken en te beschermen tegen aanvallen waarbij ook mogelijk
persoonsgegevens buitgemaakt kunnen worden maken we gebruik van de diensten van
CloudFlare.
Leeftijdbeperking
Als je jonger bent dan 16 jaar mag je ons geen persoonsgegevens verstrekken (en zelfs
geen gebruik maken van onze diensten) tenzij je daarvoor toestemming hebt gekregen van
een ouder of voogd die akkoord gaat met deze Privacy Policy.
Inzage, correctie en verwijdering
Je kunt je gegevens in de meeste gevallen zelf direct inzien en corrigeren of verwijderen. Dit
doe je via je persoonlijke profielpagina op de accountpagina. Is er informatie die je NIET zelf
kunt wijzigen, dan kun je hiertoe een verzoek indienen door een bericht te sturen via het
contactformulier. Vertel in het verzoek zo duidelijk mogelijk om welke gegevens het gaat en
waar deze staan.
One2xs streeft naar een zo snel mogelijk reageren op het verzoek om inzage of correctie.
Een verwijderverzoek kan allen in behandeling worden genomen als de te verwijderen
gegevens niet meer relevant zijn. Verwijderen van je mailadres kan bijvoorbeeld niet als je
nog een account bij ons hebt. Bij een verwijderverzoek zal One2xs zo snel mogelijk de
betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij de wet One2xs verplicht de gegevens te
bewaren of er voor One2xs reden is ons tegen de verwijdering te verzetten. Denk hierbij aan
het volledig verwijderen van al je postings op One2xs. Dat zou enorme gaten in de
discussies opleveren, het archief zou ernstig verstoord worden, posts van andere gebruikers
zouden hierdoor onterecht ook geraakt worden etc. Je posts zijn dus relevant voor de
begrijpbaarheid van de gehele discussie. Wel kan One2xs natuurlijk door jou geplaatste
persoonsgegevens zoals je naam, telefoonnummer, adres, woonplaats of andere herleidbare
persoonsinformatie uit je berichten verwijderen als dat nodig is. Daarover denken we graag
met je mee. One2xs stuurt je ook altijd een bevestiging van aanpassing of verwijdering, of
zullen toelichten waarom niet aan een verzoek kan worden voldaan. De uitvoering van het
verzoek zal in dat geval worden opgeschort tot we de relevante informatie hebben
ontvangen.
Analyze
One2xs gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken waarmee we kunnen zien hoe
goed (of slecht) onze site presteert onder bezoekers de analytische tool van Google, Google
Analytics. Gegevens van Google Analytics worden bewaard tot 14 maanden na je laatste
gebruik van onze site. Alle mogelijke koppelingen van persoonsgegevens tussen One2xs en
Analytics zijn hierbij uitgeschakeld en de optie om bezoekersstatistieken te koppelen aan
advertentieweergaven is eveneens door ons uitgeschakeld. De informatie die verzameld
wordt kunnen we niet aan een persoon herleiden, en is bedoeld zodat we met de informatie
die we hiermee verkrijgen onze site beter te maken. Wil je hier niet aan meewerken, dan
biedt Google een browser addon als opt-out voor Google Analytics. Deze kun je voor IE11,
Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Opera vinden op deze pagina:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Advertenties en Advertentie cookies
Voor de advertenties werken we samen met een aantal partijen die voor ons de
advertentplekken vullen.
- Google Adsense
Google Adsense is het advertentieplatform van Google. We hebben ervoor gekozen om via
Adsense alleen niet-gepersonaliseerde advertenties weer te geven. Dit houdt in dat uw
gedrag niet door Google gevolgd wordt via cookies of andere 'tracking' technieken. Het
Privacybeleid van Google vind je hier
Het kan zijn dat Google Adsense bepaalde cookies opslaat op basis van interesses op de
website van One2xs.
Websites van derden
Dit Privacy- en cookie beleid is enkel van toepassing op de website one2xs.com.
One2xs kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gegevensverwerking of het
privacybeleid van derden en hiervoor zul je het privacybeleid van de individuele sites moeten
nalezen.
Cookies
Een cookie is een klein stukje tekst dat door een website op je computer wordt geplaatst om
bijvoorbeeld bij te houden of je bent ingelogd, wanneer je laatste bezoek was, of je een
bepaalde banner niet te vaak in beeld krijgt etc. Cookies zijn niet eng, maar onderdeel van
de HTTP-specificatie. Dat protocol wordt door iedereen gebruikt die een website bezoekt: het
regelt de communicatie tussen onze webserver en jouw browser.
Cookies kunnen ook nooit gebruikt worden om privégegevens van je computer uit te lezen of
wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een
virus of Trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident
gebruikt op en door vrijwel elke websites in de wereld.
Functionele cookies
Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor One2xs om je onze site voor te schotelen of je
bepaalde functionaliteit aan te bieden. Ze houden bepaalde door jezelf ingestelde
voorkeuren bij in cookies, maar ook of je bent ingelogd, wat je laatste bezoek was.
Cookies voor website analyse
Er zijn ook cookies die gebruikt worden voor analysedoeleinden. One2xs maakt gebruik van
Google Analytics en Facebook pixel om analyses te kunnen uitvoeren. Doel van analyses is
de gebruikerservaring te verbeteren. De cookie bevat gegenereerde informatie over het
gebruik van de One2xs website.
Advertentie cookies
One2xs maakt gebruik van Google Adsense om advertenties weer te geven. Google
Adsense plaatst cookies daarmee wordt onder meer bijgehouden hoe vaak je een bepaalde
advertentie al hebt gezien zodat je niet wordt overladen met duizend keer dezelfde
advertentie en dat opvallender advertenties niet te vaak worden weergegeven. Zie de
privacyverklaring van Google Adsense voor meer informatie over de cookies.
Cookies verwijderen

Cookies worden opgeslagen op je eigen computer. Je kunt ze eenvoudig zelf verwijderen. In
de hulpfunctie van je browser lees je hoe. Na het verwijderen van cookies zul je in de meeste
gevallen op alle sites opnieuw moeten inloggen, en zul je ook je voorkeuren opnieuw moeten
doorgeven.
Cookie details
naam: ips4_ipsTimezone
Doel: Dit bewaard de tijdzone waarin je je bevindt. Bij het eerste bezoek wordt vastgesteld
welke tijdzone je bevindt.
naam: _ga, __utma, __utmb en andere cookies die beginnen met __utm
Doel: Deze cookies worden gebruikt door Google Analytics en zij geven inzicht in (anonieme)
bezoekersstatistieken
naam: __cfduid
Doel: Dit cookie wordt door cloudserverdienst Cloudflare gebruikt om de juiste bezoekers
naar onze server door te sturen. Zonder dit id zou je geen pagina te zien krijgen.
naam: ips4_IPSSessionFront
Doel: Dit cookie wordt gebruikt voor de FrontSessie tijd bij te houden. De cookie wordt
gebruikt om de status bij te houden op de One2xs online gebruikers lijst
naam: ips4_device_key
Doel: Hierin wordt een unieke device key opgeslagen. Wanneer je vanaf een nieuw apparaat
inlogt krijg je een notificatie hiervan. Door deze cookie krijg je niet elke keer een melding.
naam: ips4_login_key
Doel: Hierin wordt sessie informatie over de aanmelding bewaard, hierdoor wordt je account
automatisch aangemeld
Overdracht bij verkoop
Bij overdracht of verkoop kan het zijn dat de gegevens worden overgedragen naar een
nieuwe eigenaar.
Wijzigingen
One2xs kan dit Privacy- en cookie beleid eenzijdig wijzigen. Het is daarom noodzakelijk dit
beleid regelmatig na te lezen om te zien of er mogelijk wijzigingen zijn doorgevoerd. De
laatste wijzigingsdatum staat hieronder.
Afwijkingen
Op punten waarop onze Algemene Voorwaarden en deze Privacy Policy conflicteren geldt
deze Privacy Policy.

