Privacy beleid

Algemeen
Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van deze website en dragen er zorg voor dat
de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Verwerkte gegevens
Deze website maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passieve
informatie zijn gegevens die u zonder uw medeweten aan websitebeheerders
verstrekt. Voorbeelden zijn: het IP-adres van uw computer, het besturingssysteem dat u
gebruikt of de internetbrowser waarmee u surft.
Deze website verzamelt en verwerkt ook gegevens die u actief aan ons verstrekt. Dit geldt
alleen als je een account aanmaakt of als je ons een e-mail stuurt via de website. Wij
verzamelen en verwerken de gegevens die u ons verstrekt.
Doeleinden
De informatie die u passief aan ons verstrekt, wordt zoveel mogelijk anoniem gebruikt. Dit
doen we om de kwaliteit en toegankelijkheid van de website te verbeteren.
De persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt, kunnen voor de volgende doeleinden





worden gebruikt:
om contact met u op te nemen over deze website of onze diensten;
om u op verzoek een nieuwsbrief te sturen;
om u te informeren over eventuele acties.
Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch
door de internetbrowser op uw computer worden geplaatst. Met behulp van een
sessiecookie kunt u onder andere bijhouden welke webpagina's u bekijkt en welke opties u
gebruikt. We gebruiken deze informatie om de website gebruiksvriendelijker te maken.

Met behulp van een cookie kan de website u bij een volgend bezoek herkennen. Bij het
inloggen op uw account maakt u automatisch gebruik van de mogelijkheid om uw sessie in
een cookie op te slaan.
U kunt uw internetbrowser zo instellen dat u een melding krijgt als er een cookie wordt
geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt echter niet
(mogelijk) alle onderdelen van de website gebruiken.
Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt
aangeboden door Google. Google Analytics maakt gebruik van cookies om deze website te
helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. Met Google is een
bewerkersovereenkomst afgesloten. Daarnaast hebben we ervoor gekozen om het laatste
octet van het IP-adres van bezoekers te maskeren en hebben we de optie "gegevens delen"
uitgeschakeld. Ook maken we geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met
de Google Analytics-cookies.

