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PRIVACY- EN COOKIESBELEID (20-05-2018) 
Het privacy- en cookiebeleid is van toepassing op iedereen die de volgende website bezoekt: 
www.academie-aan-de-angstel.nl    

Wie we zijn 
De website www.academie-aan-de-angstel.nl wordt beheerd door: Anne Kewitsch 

Contact details: 
Academie Aan de Angstel 
Willem van Abcoudelaan 10 
1391 CD  Abcoude 
Nederland 

Contactgegevens zijn ook te vinden op: http://www.academie-aan-de-angstel.nl/contact  

Kinderen 
We gebruiken de website niet om bewust gegevens te vragen aan of te verkopen aan kinderen jonger 
dan 18 jaar. Als een ouder of voogd merkt dat zijn of haar kind ons informatie heeft verstrekt zonder 
hun toestemming, verzoeken we hem/haar contact  met ons op te nemen. We zullen dergelijke 
informatie binnen een redelijke termijn uit onze bestanden verwijderen. 

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we deze verzamelen 
Door de gebruiker verstrekte informatie 

Wanneer u zich registreert bij ons en de website gebruikt, geeft u meestal (a) uw naam, e-mailadres, 
telefoonnummer, gebruikersnaam, wachtwoord, bio en link naar uw LinkedIn-profiel; (b) informatie 
over sociale netwerken, zoals wanneer u reageert op berichten op de website; (c) informatie die u ons 
verstrekt wanneer u contact met ons opneemt voor informatie; (d) informatie die u invoert in ons 
systeem wanneer u de website gebruikt, zoals contactgegevens en projectmanagementinformatie. 

Commentaar 
Als u een reactie op onze site achterlaat, kunt u ervoor kiezen om uw naam, e-mailadres en website 
op te slaan in cookies. Deze zijn voor uw gemak zodat u uw gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen 
wanneer u een andere opmerking achterlaat. Deze cookies duren een jaar. 

Als u een account hebt en u inlogt op deze site, zullen we een tijdelijke cookie instellen om te bepalen 
of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd 
wanneer u uw browser sluit. 

Wanneer u zich aanmeldt, zullen we ook verschillende cookies instellen om uw aanmeldingsgegevens 
en uw schermweergaveopties op te slaan. Inlogcookies duren twee dagen en cookies voor 
schermopties duren een jaar. Als u "Onthoud mij" selecteert, blijft uw login twee weken bestaan. Als u 
zich afmeldt bij uw account, worden de inlogcookies verwijderd. 

Als u een artikel bewerkt of publiceert, wordt er een extra cookie in uw browser opgeslagen. Deze 
cookie bevat geen persoonlijke gegevens en geeft eenvoudig de post-ID van het artikel dat u zojuist 
hebt bewerkt. Het vervalt na 1 dag. 

Ingesloten inhoud van andere websites 
Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, 
artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich op dezelfde manier als wanneer 
de bezoeker de andere website heeft bezocht. 

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, aanvullende tracking van 
derden insluiten en uw interactie met die ingebedde inhoud bewaken, inclusief het traceren van uw 
interactie met de ingesloten inhoud als u een account hebt en bent aangemeld bij die website. 

Wanneer bezoekers reacties op de site achterlaten, verzamelen we de gegevens die worden 
weergegeven in het opmerkingenformulier, en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser 
informatie om spamdetectie te helpen. 

Een geanonimiseerde reeks gemaakt op basis van uw e-mailadres (ook hash genoemd) kan aan de 
Gravatar-service worden verstrekt om te zien of u deze gebruikt.  
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Het privacybeleid van de Gravatar-service is hier beschikbaar: https://automattic.com/privacy/.  

Na goedkeuring van uw opmerking is uw profielfoto zichtbaar voor het publiek in de context van uw 
opmerking. 

Media 
Als u afbeeldingen naar de website uploadt, moet u het uploaden van afbeeldingen met ingesloten 
locatiegegevens (EXIF GPS) niet uploaden. Bezoekers van de website kunnen locatiegegevens 
downloaden en extraheren uit afbeeldingen op de website. 

Contactformulieren 
Door de gebruiker verstrekte informatie 
De website verkrijgt de informatie die u verstrekt wanneer uw registratie op onze website wordt 
geaccepteerd. Registratie bij ons is optioneel. Houd er echter rekening mee dat u bepaalde functies 
van de website mogelijk niet kunt gebruiken, tenzij u zich bij ons registreert. 

Wanneer u zich registreert bij ons en de website gebruikt, geeft u meestal (a) uw naam, e-mailadres, 
telefoonnummer, gebruikersnaam, wachtwoord, bio en link naar uw LinkedIn-profiel; (b) informatie 
over sociale netwerken, zoals wanneer u reageert op berichten op de website; (c) informatie die u ons 
verstrekt wanneer u contact met ons opneemt voor informatie, zoals contactgegevens en 
projectinformatie. 

Automatisch verzamelde informatie 
Bovendien kan de website bepaalde informatie automatisch verzamelen, inclusief, maar niet beperkt 
tot, het type mobiele apparaat dat u gebruikt, de unieke apparaat-ID van uw mobiele apparaten, het 
IP-adres van uw mobiele apparaat, uw mobiele besturingssysteem, het type mobiel Internetbrowsers 
die u gebruikt en informatie over de manier waarop u de website gebruikt. 

Cookies 
Academie Aan de Angstel gebruikt functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's 
van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de 
website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. Zo'n cookie slaat informatie op zoals 
bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Als gevolg hiervan kan Academie aan de Angstel de bezoeker 
tijdens een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. U hoeft niet elke keer dezelfde informatie in te 
voeren. Dit maakt de site veel gebruiksvriendelijker. 

De bezoeker kan zelf bepalen hoe cookies moeten worden afgehandeld. Hij of zij kan zijn browser 
zodanig configureren dat deze het gebruik van functionele cookies niet toestaat, toestaat of 
gedeeltelijk toestaat. In het laatste geval is het mogelijk om in te stellen welke websites functionele 
cookies kunnen plaatsen. Het is dan verboden voor alle andere websites. Deze optie wordt geboden 
door de meest voorkomende moderne browsers. 
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Cookies kunnen altijd via de browser van een computer worden verwijderd. 

Analytics 
Academie Aan de Angstel maakt gebruik van Analytics-cookies die het surfgedrag van grote aantallen 
bezoekers, geanonimiseerd, verwerken. Dit resulteert in grafieken en patronen die ons helpen onze 
website te verbeteren en optimaliseren.  

Met wie delen wij uw gegevens 
We kunnen door gebruikers verstrekte en automatisch verzamelde informatie vrijgeven: 

• zoals vereist door de wet, bijvoorbeeld om te voldoen aan een dagvaarding of een soortgelijke 
juridische procedure; 

• wanneer we te goeder trouw geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te 
beschermen, uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, fraude te 
onderzoeken of te reageren op een verzoek van de overheid; 

• met onze vertrouwde dienstverleners die namens ons werken, geen onafhankelijk gebruik 
maken van de informatie die wij aan hen bekendmaken, en hebben ingestemd om zich te 
houden aan de regels uiteengezet in deze privacyverklaring; 

• als Academie Aan de Angstel betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van alle of een 
deel van zijn activa, wordt u via e-mail en / of een opvallende kennisgeving op onze website 
op de hoogte gebracht van elke wijziging in eigendom of gebruik van deze informatie, zoals 
evenals alle keuzes die u heeft met betrekking tot deze informatie. 

Hoelang we uw gegevens bewaren 
Als u een bericht achterlaat, worden het bericht en de metagegevens voor onbepaalde tijd bewaard. 
Dit is zodat we alle vervolgberichten automatisch kunnen herkennen en goedkeuren in plaats van ze 
in een moderatierij te houden. 

Voor gebruikers die zich op onze website registreren, slaan we ook de persoonlijke informatie op die 
ze in hun gebruikersprofiel hebben opgeslagen. Alle gebruikers kunnen deze informatie op elk 
moment inzien, bewerken (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen) of hun 
persoonlijke gegevens verwijderen. Website-beheerders kunnen die informatie ook bekijken en 
bewerken. 

Welke rechten hebt u over uw gegevens? 
Als u een account op deze site heeft of berichten hebt achtergelaten, kunt u een geëxporteerd 
bestand aanvragen van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren, inclusief alle gegevens die 
u ons hebt verstrekt. U kunt ook vragen om alle persoonlijke gegevens die we over u hebben te 
wissen. Dit omvat niet de gegevens die we verplicht zijn te bewaren voor administratieve, wettelijke of 
veiligheidsdoeleinden. 

Bezoekers kunnen met hun vragen over dit privacy- en cookiebeleid terecht bij Academie Aan de 
Angstel. De contactgegevens staan vermeld in dit privacy- en cookiebeleid en op de website 

Waar we uw gegevens naartoe sturen 
Bezoekerscommentaren kunnen worden gecontroleerd via een geautomatiseerde 
spamdetectieservice. 

Hoe we uw gegevens beschermen 
We zijn bezorgd over het waarborgen van de vertrouwelijkheid van uw gegevens. We bieden fysieke, 
elektronische en procedurele beveiligingen om de informatie die we verwerken en onderhouden te 
beschermen. We beperken bijvoorbeeld de toegang tot deze informatie tot bevoegde medewerkers en 
contractanten die deze informatie nodig hebben om onze website en services te kunnen exploiteren, 
ontwikkelen of verbeteren. 

Hoewel we ons best doen om redelijke beveiliging te bieden voor informatie die we verwerken en 
onderhouden, kan geen enkel beveiligingssysteem alle mogelijke beveiligingsinbreuken voorkomen. 
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Welke procedures voor gegevensinbreuk hebben we ingevoerd 
Als we een gegevensinbreuk detecteren, zullen we onmiddellijk passende maatregelen nemen, zoals, 
maar niet beperkt tot, het informeren van onze gebruikers, het informeren van de autoriteiten en het 
wijzigen van wachtwoorden. 

We doen geen geautomatiseerde besluitvorming en / of profilering met gebruikersgegevens 

Veranderingen 
Dit privacy- en cookiebeleid kan van tijd tot tijd om wat voor reden dan ook worden bijgewerkt. We 
zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in ons privacy- en cookiebeleid door hier het 
nieuwe privacy- en cookiebeleid te plaatsen en geregistreerde gebruikers te informeren via e-mail of 
sms.  

U wordt geadviseerd om dit privacy- en cookiebeleid regelmatig te raadplegen voor eventuele 
wijzigingen, aangezien voortgezet gebruik de goedkeuring van alle wijzigingen wordt geacht. U kunt 
de geschiedenis van dit beleid bekijken op: https://www.academie-aan-de-angstel.nl/privacy-verklaring 

Uw toestemming 
Door de website te gebruiken, gaat u akkoord met onze verwerking van uw informatie zoals 
uiteengezet in dit privacy- en cookiebeleid. "Verwerking" betekent het gebruik van cookies op een 
computer / handheld-apparaat of het gebruiken of aanraken van informatie op welke manier dan ook, 
inclusief maar niet beperkt tot het verzamelen, opslaan, verwijderen, gebruiken, combineren en 
openbaar maken van informatie, alle activiteiten zullen plaatsvinden in de Europese Unie.  

Als u buiten de Europese Unie woont, wordt uw informatie overgedragen, verwerkt en opgeslagen 
onder Europese privacy regels (AVG/GDPR). 

Vragen 
Als u vragen hebt over privacy tijdens het gebruik van de website, of als u vragen heeft over onze 
werkwijzen, neem dan contact met ons op. 
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