
Privacyverklaring   

Wie   zijn   we   

Ons   website-adres   is:    https://www.scolavisa.eu .   Scolavisa   verzorgt   websites   en   
webapplicaties   voor   MKB   en   verenigingen.   Ons   website-adres   is:   https://www.scolavisa.eu.   
Ons   e-mailadres   is:   info@scolavisa.eu.   

Welke   persoonlijke   gegevens   we   verzamelen   en   waarom   we   die   

verzamelen   

Contactformulier   

Als   je   gebruikt   maakt   van   ons   contactformulier   wordt   die   daar   ingevulde   informatie   via   
e-mail   verwerkt.   Het   bericht   wordt   ook   in   een   database   opgeslagen.   Doel   daarvan   is   
archivering;   er   vindt   geen   analyse   of   verkoop   van   deze   gegevens   plaats.   

Cookies   ten   behoeve   van   analytics   

Scolavisa   gebruikt   Google   Analytics   om   inzicht   te   krijgen   in   websitebezoekers,   
bezoekersstromen,   verkeersbronnen.   Dit   betekent   dat   Google   optreedt   als   bewerker   van   
persoonsgegevens.   Hiervoor   is   Scolavisa   een   Data   Processing   Amendment   overeenkomst   
aangegaan.   Google   zal   nooit   uw   volledige   IP   adres   kenbaar   maken,   ook   zal   deze   nooit   
gebruikt   worden   door   Google   voor   externe   diensten.   Ten   behoeve   van   deze   analytics   worden   
Google   cookies   geplaatst   indien   je   daarvoor   toestemming   hebt   gegeven   in   de   cookie   popup   
die   je   bij   je   eerste   bezoek   aan   de   website   gepresenteerd   hebt   gekregen.   

Welke   rechten   je   hebt   over   je   data   

Je   kan   verzoeken   dat   we   alle   persoonlijke   gegevens   die   we   van   je   hebben   verwijderen.   Dit   
bevat   geen   gegevens   die   we   verplicht   moeten   bewaren   in   verband   met   administratieve,   
wettelijke   of   beveiligingsdoeleinden.   

Waar   we   jouw   data   naartoe   sturen   

Reacties   van   bezoekers   worden   door   een   geautomatiseerde   spam   detectie   service   geleid.   

https://www.scolavisa.eu/


Aanvullende   informatie   

Hoe   we   jouw   data   beveiligen   

Scolavisa   neemt   passende   maatregelen   om   misbruik,   verlies,   onbevoegde   toegang,   
ongewenste   openbaarmaking   en   ongeoorloofde   wijziging   zoveel   mogelijk   tegen   te   gaan.   Als   
u   de   indruk   heeft   dat   uw   gegevens   niet   goed   zijn   beveiligd   zijn   of   er   aanwijzingen   zijn   van   
misbruik,   neem   contact   met   ons   op   of   via   info@scolavisa.eu   

Openbaarmakingsverplichtingen   van   de   industrie   

Scolavisa   is   niet   gebonden   aan   een   openbaarmakingsverplichting.  

  

  

  

  

  
  

    


