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Allereerst
Project DREAMS beschermt jouw persoonsgegevens en doet er niks raars mee. Wij behandelen jouw
gegevens vertrouwelijk. De verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen
uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Voor de (werking van de) websites wordt echter wel gebruik gemaakt van een aantal diensten en
plugins. De informatie hieronder gaat daarom vooral over de diensten waar Project DREAMS gebruik
van maakt en wat zij mogelijk met de verworven informatie doen.
Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt van onder andere
Google Analytics. In deze verklaring leggen we je graag uit wat cookies zijn, welke cookies we
gebruiken en waar deze cookies voor dienen.
Wat zijn cookies
Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door jouw browser
op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan
weer naar deze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Google
Analytics Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het
gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics.
Via deze website worden er daarom cookies van Google geplaatst. De informatie die hiermee wordt
verkregen analyseert Google voor ons. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw
IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Google
zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of
voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google geen toestemming
gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Google is een Amerikaans bedrijf. De verzamelde informatie wordt op Amerikaanse servers
opgeslagen. Google conformeert zich aan het EU-VS privacyschild. Meer informatie over het beleid
van Google Analytics kun je hier vinden.
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 een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via
de instellingen van jouw browser.

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 bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.
Privacy Algemeen
Project DREAMS verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens, tenzij je deze zelf, bewust, aan
ons hebt verstrekt. Je kunt de website dus anoniem bezoeken.
Verzamelde informatie
Project DREAMS gebruikt Google Analytics om onder meer te zien hoe bezoekers op de site terecht
zijn gekomen. Wij ontvangen daarbij geen IP-adressen of andere persoonsgegevens. Neem je met
ons contact op zullen we de door jou opgegeven naam en het door jou gebruikte emailadres opslaan.
Dit doen wij ook wanneer jij je inschrijft voor de nieuwsbrief. Vraag je een offerte aan of wordt je
klant van ons dan worden je naam en contactgegevens opgeslagen en bij zakelijke klanten zal het KvK
nummer gecontroleerd worden.
Doel
De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt om contact op te kunnen nemen, zoals het
beantwoorden van vragen of toezenden van documenten. Persoonsgegevens worden niet openbaar
gemaakt of aan derden verstrekt. Persoonsgegevens zullen enkel aan een andere organisatie worden
overgedragen wanneer dit noodzakelijk is vanwege een reorganisatie, van welke soort dan ook.
Inzagerecht Je hebt het recht om inzicht, correctie en verwijdering van jouw gegevens aan te vragen.
Wij verwerken echter geen persoonsgegevens door middel van de geplaatste cookies. Wij hebben
geen invloed op het gebruik van de cookies door de social media kanalen. De gegevens die wij door
middel van Google Analytics verkrijgen zijn niet tot individuele personen herleidbaar. Mocht je hier
toch vragen over hebben, neem dan alsjeblieft via e-mail contact met ons op. Meer informatie over
cookies kan je vinden op de website van ConsuWijzer.
Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze
website worden gepubliceerd.
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