Privacy- en Cookieverklaring
Het Minkema College hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van de
bezoekers van de website. Hieronder wordt toegelicht bij welke activiteiten
persoonsgegevens worden verzameld en hoe het Minkema College hiermee omgaat.
Het Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit
bezoek aan de website van het Minkema College en de bij contactaanvragen verstrekte
persoonlijke informatie.
Verwerking Persoonsgegevens
Als je het contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de
gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard en inhoud van jouw vraag
op het formulier of in jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling
daarvan.
Beveiliging gegevens
Het Minkema College maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te
voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens of dat gegevens
verloren gaan.
Links
Op de websites van het Minkema College zijn links naar andere websites te vinden. Het
Minkema College kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van
jouw gegevens door de organisaties van wie deze websites zijn. Het wordt aangeraden het
Privacy Statement van de betreffende website te lezen, alvorens de site verder te
bezoeken.
Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein
bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd
en door jouw browser op je harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin
opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd
worden.
Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel
van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te
krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. 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. Het Minkema
College kan deze gegevens niet herleiden tot een computer, mobiele telefoon of andere
apparatuur of individu.
Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor
andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk
geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie over
het gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers
in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het
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Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend
beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw
gegevens. Neem hiervoor contact met ons op. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je
daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in
persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie
mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.
Verwijdering van cookies
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je
vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.
Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond:
Consumentenbond:
Consumentenbond:
Consumentenbond:

“Wat zijn cookies?”
“Waarvoor dienen cookies?”
“Cookies verwijderen”
“Cookies uitschakelen”

Vragen
Heb je vragen of opmerkingen over het privacy- en cookiebeleid van het Minkema College?
Neem dan contact met ons op.
Het Minkema College behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze
Privacy- en Cookieverklaring. Het Minkema College adviseert je deze Privacy- en
Cookieverklaring regelmatig te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Datum: september 2018
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