Privacy- en cookieverklaring Techionista B.V.
1. Techionista respecteert je privacy
Het waarborgen van jouw privacy als bezoeker van één van de websites van
Techionista vinden wij superbelangrijk. Daarom beschrijven we in onze privacy- en
cookieverklaring welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie
gebruiken.
2. Toestemming
Door de informatie en de diensten van Techionista te gebruiken, ga je akkoord met
onze privacy- en cookieverklaring en de voorwaarden die wij hierin hebben
opgenomen.
3. Vragen
Als je meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy- en
cookieverklaring van Techionista, kun je ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is
info@techionista-academy.com.
4. Gebruik van cookies
Wij bij Techionista maken gebruik van cookies. Dit doen we om informatie te
verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te
houden hoe vaak gebruikers terugkomen en om te zien welke pagina's goed
presteren. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.
Indien je op akkoord klikt, geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Lees onze privacy- en cookieverklaring voor meer informatie omtrent ons
cookiebeleid.
5. Wat zijn cookies
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of
Flash-applicaties wordt meegestuurd en door je browser op je telefoon, tablet of
smartwatch wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend
bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.*

*https://www.ictrecht.nl/juridisch-advies/cookieverklaring - cookieverklaring - ictrecht
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6. Waarom gebruiken wij cookies?
Wij bij Techionista gebruiken cookies om onze website te verbeteren en
gebruiksvriendelijker te maken.
7. Type cookies die wij bij Techionista gebruiken
Noodzakelijke cookies
Wij gebruiken noodzakelijke cookies voor een goede werking van onze website. Deze
cookies kunnen niet worden uitgeschakeld.
Permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw
bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren
worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van
cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet
steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en prettiger
gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de
instellingen van je browser.
Analytische cookies
Elke keer wanneer je onze website bezoekt wordt er een cookie gegenereerd. Deze
cookie geeft aan of je onze website al eerder bezocht hebt. Alleen bij het eerste
bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik
gemaakt van de bestaande cookie. Deze cookie gebruiken wij voor statistische
doeleinden. De volgende data worden verzameld:
Hoe vaak gebruikers de site bezoeken;
Welke pagina’s de gebruikers bekijken;
Vanaf welke pagina de gebruiker de website verlaat;
Hoe lang een gebruiker op een pagina is gebleven.
Gebruik van sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je
met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk
aanpassen op het surfgedrag van onze gebruikers. Deze cookies worden automatisch
verwijderd zodra je je webbrowser afsluit.
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Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van 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. Wij hebben Google wel
toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. We verwijzen je hiervoor door naar de privacyverklaring van Google.
Social Media Buttons
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of
delen op sociale netwerken als Facebook, LinkedIn en Instagram. Deze buttons
werken door middel van stukjes code die van Facebook/LinkedIn/Instagram zelf
afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar
geen invloed op. We verwijzen je hiervoor door naar de privacyverklaring van
Facebook, LinkedIn en Instagram.
Onvoorziene cookies
Op onze websites maken wij ook gebruik van Youtube video’s en blog posts. We
hebben het hier over embedded content. Het kan voorkomen dat deze embedded
content gebruik maakt van cookies. Wij hebben hier geen controle over en verwijzen
hiervoor door naar de derde partijen. We verwijzen je hiervoor door naar de
privacyverklaring van Youtube.
8. Ontvang je een van onze nieuwsbrieven?
Techionista gebruikt met jouw toestemming je e-mailadres, je voor- en achternaam
om een van onze nieuwsbrieven te kunnen toezenden. Je kunt je altijd uitschrijven via
de knop ‘afmelden’.
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9. Rechten met betrekking tot je gegevens
Je hebt het recht te vragen om inzage in, en correctie of verwijdering van jouw
persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht van bezwaar tegen de verwerking van
persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.*
Om dit te doen kun je een e-mail sturen naar info@techionista-academy.com met
het onderwerp ‘Bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens’.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij je vragen om je adequaat te identificeren.
Techionista zal dan binnen vier weken op je verzoek tot inzage of correctie reageren.
In geval van een verzoek tot verwijdering zal Techionista de betreffende
persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen. Wij sturen je na uitvoering van
een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien Techionista de
betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt Techionista
de bezoeker een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon
worden voldaan.
10. Verwijderen van cookies
Je kunt cookies makkelijk zelf verwijderen of blokkeren via je eigen internet browser.
Voor de verwijdering of blokkeren van cookies verwijzen wij je door naar je eigen
browser instellingen.
11. Slotopmerking
Wij zullen deze verklaring up to date houden en aanpassen wanneer de regels
omtrent cookies wijzigen of als er aanpassingen van onze website plaatsvinden.
Als je meer informatie wilt ontvangen, vragen hebt of een klacht wilt indienen over de
privacy- en cookieverklaring van Techionista, dan kun je ons benaderen via e-mail.
Ons e-mailadres is info@techionista-academy.com. Je hebt ook het recht een klacht
in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: Autoriteit Persoonsgegevens:
Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.
Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 01 april 2022.

https://www.rocketlawyer.com/nl/nl/documenten/cookieverklaring - cookieverklaring - Rocketlawyer
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