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Persoonsgegevens
Wij ontvangen alleen gegevens die je via een contactbutton of op welke andere wijze die je aan
ons verstrekt. De gegevens zijn: voornaam en achternaam, mailadres en telefoonnummer.

Waarom
Wij gebruiken deze om te antwoorden op je vragen, je te informeren naar aanleiding van je vraag.
Dan kan gaan over terugbel- of mail-actie. Ook indien je aangegeven hebt om op de hoogte te
willen worden gehouden van events en andere zaken.
Bewaren
We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor bovenstaande zake. Hiermee
voldoen we aan de wettelijke bewaartermijn(en).
Delen met anderen
Wij verkopen je gegevens niet aan derden en zullen deze alleen verstrekken deze alleen
verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen
aan wettelijke verplichtingen.
In kaart brengen websitebezoek
Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij
het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De
cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt zich afmelden
voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser
verwijderen.
Recht: inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt het.
Verzoek mailen naar n.steijns@vistacollege.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage
door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.
Hierbij vragen we je om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.

Dit ter bescherming van jouw privacy. Wij zullen zo snel mogelijk. Binnen 2 weken contact op te
nemen.
Beveiliging
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.
Wij beveiligen de site met: TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde
internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
SPF is de internetstandaard die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e- mails
ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te
bemachtigen.
Contact
Meer info over privacy, neem contact op via n.steijns@vistacollege.nl

