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Privacy Policy

Ons primaire doel bij het registreren van informatie is het bezoek aan onze site te vergemakkelijken. Er worden alleen
gegevens geregistreerd die wij noodzakelijk achten om dit doel te bereiken. U bent niet verplicht om die informatie te
delen.
Informatie opslaan
Wanneer u deze website bezoekt, kunnen we bepaalde informatie opslaan die te maken heeft
met uw bezoek. Dit zijn onder meer:
•

Het IP-adres – niet te herleiden naar u als persoon

•

De Internet Service Provider (ISP)

•

De duur van het bezoek

•

De pagina’s die bezocht worden

•

De instappagina/uitstappagina

•

Het aantal keren dat de website bezocht wordt

•

Het device dat gebruikt werd

•

Informatie over het besturingssysteem

•

Informatie over de internetbrowser

Deze informatie wordt gebruikt voor statistische doeleinden. Onder meer Google Analytics, Google Adwords,
Remarketing Google Adwords, Hotjar (tool voor website-gebruik) en leads.vzw (tool ten behoeve van het vastleggen van
websitegebruik en sitegedrag). Op sommige pagina’s zal gevraagd worden informatie als naam en contactgegevens
achter te laten. Bijvoorbeeld bij het inschrijven voor de nieuwsbrief, het downloaden van een whitepaper of andere
documentatie. Bij deze zaken vragen wij u nadrukkelijk om toestemming voor het gebruik van uw gegevens voor
marketingdoeleinden. Hiervan krijgt u per mail een bevestiging. Telkens kunt u zich, wanneer u benaderd wordt,
uitschrijven.
Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van de dienst
“Analytics”. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en rapportages te krijgen
hierover. Google kan deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor
zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google
verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven en de informatie
is dus niet te herleiden naar u als persoon. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op
servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het
Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend
beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
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Sociale media
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale
netwerken. Deze buttons werken door middel van stukjes code, die van de sociale media zelf afkomstig zijn. Door middel
van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van de sociale
media om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen, die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze
verzamelen, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook,
Google+ en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google+ stellen zich
te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse
Ministerie van Handel.
Er zijn uitzonderingen op deze regel:
•

Als u ons hiervoor specifiek toestemming hebt gegeven

•

Er wettelijke gronden zijn om dit te doen.

Inzage en/of correctie van uw gegevens
U kunt inzage vragen in de persoonlijke informatie, die we over u hebben en kunt ons verzoeken deze persoonlijke
gegevens te corrigeren.
Externe websites
Deze site bevat links naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze sites
omgaan met privacy.
Veiligheid
Op deze website zijn diverse maatregelen genomen, die beschermen tegen verlies of misbruik van, of ongeoorloofd
wijzigen of raadplegen van informatie, die onder ons toezicht valt. In de regel is de informatie die verstrekt wordt niet
versleuteld, tenzij expliciet vermeld.
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