
PRIVACY POLICY

Welke persoonlijke gegevens wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken:

Contact of inschrijven voor een open dag
Als u een vraag stelt via een formulier of als u zich opgeeft voor de open dag zullen wij deze 
gegevens gebruiken voor het behandelen van het desbetreffende onderwerp. Wij zullen deze 
gegevens maximaal een jaar bewaren om maximaal een maal een update te suren na het 
behandelde onderwerp.

Analytics
Google en Facebook gebruikt uw unieke login ten behoeve van het analyseren van advertentie 
verkeer. Op deze sites staat welke gegevens zij gebruiken (browser info, lengte van het bekijken van 
een promofilm, link klik, leeftijd, welke ad keyword u heeft gezocht, etc)

Wij delen uw data NOOIT met derden tenzij u daar uitdrukkelijk persoonlijk 
toestemming voor geeft.

Hoe wij uw data beveiligen:
Onze site is meervoudig beveiligd tegen brute force attacks, spambots, malware, etc. Onze 
administratieve computers zijn beperkt in aantal en meervoudig beschermd tegen malware, 
virussen, spyware, etc.
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