DUTCH

Privacybeleid
Dit privacybeleid definieert hoe Stichting De Vriend alle informatie gebruik en
beschermt die u ons geeft wanneer u deze website gebruikt en navigeert.
We doen er alles aan om uw privacy te beschermen. In het geval dat we u vragen
om bepaalde informatie te verstrekken waarmee u kunt worden geïdentificeerd
bij het gebruik van deze website, dan bevestigen we dat deze alleen zal worden
gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid.
We kunnen dit beleid van tijd tot tijd wijzigen door deze pagina bij te werken; we
vermelden de datum van de laatste update onderaan deze pagina.
Dit beleid is van kracht vanaf ..... december 2021.

We kunnen de volgende informatie verzamelen
• naam
• contactgegevens inclusief e-mailadres of telefoonnummer

Wat we doen met de informatie die we verzamelen

We gebruiken deze informatie alleen om te reageren op eventuele vragen die u
via de site indient. Zodra we uw vraag hebben beantwoord, wordt deze
informatie niet opgeslagen.
Veiligheid

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw informatie wordt beveiligd om
ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen.

Cookies
We gebruiken alleen functionele cookies met als enig doel de overdracht van
communicatie via een elektronisch communicatienetwerk uit te voeren.
De technische opslag of toegang is strikt noodzakelijk voor het legitieme doel om
het gebruik van een specifieke dienst mogelijk te maken die uitdrukkelijk door de
gebruiker is gevraagd. Als cookies zijn uitgeschakeld, is de gevraagde
functionaliteit niet beschikbaar.
We gebruiken geen cookies voor statistiek/analyse of marketing/tracking.
Een cookie geeft ons nooit toegang tot uw computer of enige informatie over u,
behalve de gegevens die u met ons wilt delen.

Links naar andere websites
Onze website kan links bevatten naar andere interessante websites. Bijvoorbeeld
Facebook, YouTube. Houd er rekening mee dat zodra u deze links gebruikt om
onze site te verlaten, wij geen controle hebben over die websites en dat de
verantwoordelijke gegevens op een andere manier dan onze website kunnen
verzamelen en gebruiken.
Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor de privacy bescherming van de
informatie die u verstrekt tijdens het bezoeken van dergelijke sites en dergelijke
sites vallen niet onder deze privacyverklaring. Wees voorzichtig en bekijk de
privacyverklaring die van toepassing is op de betreffende website.

(Laatste update op ……2021)

English

Privacy policy
This privacy policy defines how Stichting De Vriend uses and protects any
information that you give us when you use and navigate this website.
We are committed to protect your privacy. In case you provide certain
information by which you can be identified when using this website we confirm
that it will only be used in accordance with this Privacy policy.
We may change this policy from time to time by updating this page; we mention
the date of the latest update at the bottom of this page.
This policy is effective from ….. December 2021.
We may collect the following information



name
contact information including email address or telephone number

What we do with the information we gather
We use this information only in order to respond to any queries which you may
submit through the site. Once we have responded to your query, this information
is not stored.
Security
We are committed to ensuring that your information is secured in order to
prevent un-authorized access or disclosure.
Cookies

We only use Functional Cookies with the sole purpose of carrying out the
transmission of a communication over an electronic communications network.
The technical storage or access is strictly necessary for the legitimate purpose of
enabling the use of a specific service explicitly requested. If cookies are disabled,
the requested functionality will not be available.
We don’t use cookies for Statistic/Analytics or Marketing /Tracking.
A cookie never gives us access to your computer or any information about you,
other than the data you choose to share with us.

Links to other websites
Our website may contain links to other websites of interest. For example
Facebook, YouTube. Please note, that once you have used these links to leave our
site, we do not have any control over those websites, and those responsible may
collect and use data in a different way to our website.
Therefore, we cannot be responsible for the protection and privacy of any
information which you provide whilst visiting such sites and such sites are not
governed by this privacy statement. You should exercise caution and look at the
privacy statement applicable to the website in question.
(Latest update on ……2021)

