Privacy op de website van Sansoma

We kunnen ons voorstellen dat je wilt weten hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens. Dat vertellen
we je hier. Heb je na het lezen hiervan nog vragen, laat het ons dan weten via info@sansoma.nl

Als je onze website bezoekt

•

Als je onze website bezoekt, blijf je anoniem. We verzamelen geen gegevens van bezoekers van
de website.

•

Als je via onze website een link volgt naar een andere website, raden we je aan op die website te
lezen wat het privacy-beleid is, want we hebben geen controle over het privacy-beleid van
andere organisaties.

•

Als je een contactformulier op de website gebruikt of als je een contactformulier op de website
gebruikt om een vraag te stellen, is het goed om te weten dat de website van Sansoma een SSLcertificaat heeft. De gegevens die je via het contactformulier verzendt zijn daarmee veilig.

•

Als je een vraag stelt aan iemand die via de website van Sansoma diensten aanbiedt, gaat je vraag
rechtstreeks naar de aanbieder. De gegevens die je geeft bij het verzenden van het formulier
worden niet bij of door Sansoma gezien of opgeslagen.

•

Als je het contactformulier op de website gebruikt dat bedoeld is om vragen te stellen over het
huren van ruimte, worden deze gegevens gebruikt om je vraag te beantwoorden. De gegevens
worden een jaar bewaard.

E-mail nieuwsbrief

We maken gebruik van het programma Enormail. We hebben een lijst in Enormail met namen en mailadressen van de mensen die zich voor het ontvangen van nieuwsbrieven hebben opgegeven. Deze lijst
bewaren we voor als we in de toekomst weer opnieuw nieuwsbrieven willen gaan versturen. Als je je
naam van deze lijst verwijderd wilt hebben, kan je ons een mail sturen: info@sansoma.nl. We geven
onze mailinglijst nooit aan iemand anders.

Cookies

Op de website gebruiken we functionele cookies om ervoor te zorgen dat onze website naar behoren
werkt. Voor deze cookies hoeven we volgens de wet geen toestemming te vragen. Op onze website is
een link opgenomen naar Facebook, Linkedin, Pinterest en Google Plus en de site maakt gebruikt van
toepassingen zoals Youtube, Vimeo, Google Maps etc. Voor meer informatie over wat deze media met
de (persoons)gegevens doen die zij via cookies verwerken, verwijzen wij naar hun eigen privacyverklaringen.
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Diensten die geleverd worden door aanbieders bij instituut Sansoma

Voor de duidelijkheid: als je gebruik maakt van een dienst die in instituut Sansoma wordt aangeboden
en je geeft daarvoor gegevens aan degene die die dienst aanbiedt, gaat dat buiten Sansoma om.
Sansoma heeft dus geen invloed op hoe de aanbieders in Sansoma met gegevensbescherming
omgaan en is hiervoor nooit aansprakelijk.

Als je als aanbieder op onze website vermeld staat

Als je als aanbieder op onze website vermeld staat heb je gegevens en foto’s verstrekt die op de
website geplaatst worden. Met het geven van deze informatie, geef je ons opdracht en toestemming
deze gegevens te plaatsen. We gebruiken je naam, telefoonnummer en e-mailadres ook om contact
met je te leggen als we vragen hebben in het kader van je websitevermelding of als we je iets te
melden hebben in jouw hoedanigheid als gebruiker van werkruimte in Sansoma. We gebruiken deze
gegevens niet voor andere dingen.

Als je je abonnement als aanbieder op de website van Sansoma beëindigt, bewaren we je gegevens en
de informatie op jouw websitepagina nog een jaar.
Geven we jouw gegevens aan iemand anders – bijvoorbeeld onze websitebeheerder – dan hebben we
ons ervan verzekerd dat die ander zorgvuldig met de gegevens omgaat en ze alleen gebruikt voor het
doel waarvoor hij ze heeft gekregen. We geven niet meer gegevens dan dat diegene nodig heeft om
z’n werk te doen en we geven geen gegevens voor doeleinden waarvoor jij ze niet aan ons gegeven
hebt.

Tot slot

Je kunt ons altijd vragen wat we aan gegevens van je hebben en om die te verwijderen. Neem contact
op via info@sansoma.nl

Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 14 oktober 2018.
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