Privacyverklaring
Deelnemers coaching, cursus, training, leergang
Naam, adres, telefoonnummer en emailadres van deelnemers aan coaching, cursus, training,
leergang worden in een document op de computer bewaard. De computer is met avast beveiligd.
Gegevens worden gebruikt voor het verzenden van een factuur, verzenden van een Nieuwsbrief,
data of wijzigingen van afgesproken data van een coachingtraject, cursus, training of leergang, voor
telefonisch of emailcontact.
Coaching: Er worden in steekwoorden aantekeningen gemaakt in een schrift, dat in huis wordt
bewaard. Er wordt niets op de computer gezet. De aantekeningen zijn op verzoek wel in te zien en
worden op verzoek gewijzigd of verwijderd.
Training, cursus, leergang: Persoonlijke leervragen van deelnemers aan (leiderschaps)trainingen
worden in een document bij elkaar gezet en op de computer vijf jaar bewaard.
Er worden geen gegevens aan derden verstrekt.
Met betrekking tot de Website van Broze
Reacties
Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier
en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te
helpen.
Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd)
kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je
hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto
publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.
Cookies
Deze website gebruikt cookies. Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je
naam, mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak
zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn
een jaar lang geldig.
Analytics
Deze website maakt gebruik van het programma Slimstat om inzicht te krijgen in het websiteverkeer
op Broze.nl. Dit gebeurt anoniem en ook de IP-adressen worden anoniem opgeslagen. Cookies
hiervoor en de gegevens worden een jaar lang opgeslagen.
Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video's, kaarten,
deelknoppen voor social media, afbeeldingen, berichten. Ingesloten inhoud van andere websites
gedraagt zich exact hetzelfde alsof je deze andere website hebt bezocht.

Hoe lang we jouw data bewaren
Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd
bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in
plaats van dat we ze moeten modereren. Informatie over webverkeer via statistics wordt een jaar
lang bewaard.
Welke rechten je hebt over je data
Als je reacties hebt achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data
die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we
enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht
moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.
Waar we jouw data naartoe sturen
Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spam detectie service geleid worden.
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