Privacyverklaring Stichting PAS
We hechten veel waarde aan de privacy van bezoekers op onze website. Uw gegevens worden niet
aan derden verstrekt zonder daar eerst uw toestemming voor te vragen en we springen zorgvuldig om
met uw gegevens. Onze webserver herkent automatisch alleen uw IP-adres en niet uw e-mailadres.

Bij een bezoek aan onze website bewaren we:
●
●
●
●

Alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze website geraadpleegd heeft
Alle informatie die u vrijwillig verstrekt heeft (bijvoorbeeld als u zich registreert, voor een
training, bijvoorbeeld)
Uw e-mailadres indien u beoordelingen of vragen plaatst op deze website
Uw e-mailadres indien u dit aan ons communiceert

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen intern plaats t.b.v. training, coaching,
ondersteuning of monitoring. Uw gegevens worden nooit doorgegeven aan andere organisaties of
voor commerciële doeleinden. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of
te verwijderen. U kunt hiertoe een verzoek indienen naar info@stichtingpas.nl. Wij zullen u binnen vier
weken meedelen welke persoonsgegevens wij omtrent u verwerken en of wij aan een eventueel
verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering kunnen voldoen. Gegevens worden niet langer
bewaard dan strikt noodzakelijk.

Cookies
Stichting PAS maakt op haar websites gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje
dat een website op de harde schijf van uw computer zet op het moment dat u de site bezoekt of in de
sessie van uw browser staat. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de
andere te onderscheiden. Verder kunnen cookies worden gebruikt om de beheerder van de website
een duidelijk beeld te geven van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en
paginaweergaves. Aan de hand van deze informatie kunnen wij onze website nader optimaliseren
voor bezoekers.

Google Analytics
Google gebruikt informatie om bij te houden hoe u de site gebruikt. Google mag al deze informatie
aan derden verschaffen als het bedrijf hiertoe wettelijk wordt verplicht of wanneer derden de
informatie namens Google verwerken. Google combineert uw IP-adres niet met andere gegevens
waarover ze beschikt.

Beveiligde verbinding
Binnen onze formulieren maken we gebruik van een beveiligde SSL-verbinding. Dit betekent dat
gegevens die u verstuurt binnen het aanvragen en contactformulieren veilig en versleuteld worden
verstuurd.

Nieuwsbrief
Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief gebruiken we de door u opgegeven gegevens om u de
nieuwsbrief te sturen. Deze nieuwsbrief gebruiken we om u uitsluitend op de hoogte te brengen van
nieuws. U kunt zich na inschrijving te allen tijde afmelden voor het ontvangen van de nieuwsbrief door
het sturen van een e-mail aan info@stichtingpas.nl of via een link in de nieuwsbrief.

Onze contactgegevens
Heeft u vragen over ons privacy-beleid? Neem dan contact op via:
Stichting PAS
Beverweerdlaan 3
6825 AE Arnhem
E-mail: info@stichtingpas.nl

