Cookies & Privacy
GAP Academy (“wij”, “ons”, of “onze”) maakt gebruik van cookies op haar websites onder het
domein gapacademy.nl.

Door onze website te gebruiken stemt u in met het gebruik van cookies zoals vermeld in ons beleid.

Ons cookiesbeleid legt uit wat cookies zijn, hoe we cookies gebruiken, hoe derde partijen mogelijk
gebruik maken van cookies op onze website, wat u keuzes zijn met betrekking tot cookies en voorziet
u van verdere informatie over cookies.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestanden die opgeslagen worden op uw computer of in uw webbrowser zodra u
een website bezoekt. Een cookiebestand maakt het mogelijk voor onze website of een derde partij
om u te herkennen en helpt ons de gebruikerservaring van onze website te verbeteren.

Cookies kunnen zowel tijdelijk worden opgeslagen voor de duur van uw bezoek, zogenaamde sessie
cookies, of geïnstalleerd worden op uw computer of mobiel apparaat om te gebruiken wanneer u
onze website opnieuw bezoekt, zogenaamde blijvende cookies.

Cookies gebruikt door GAP Academy
Wanneer u onze website gebruikt plaatsen we mogelijk een aantal cookies in uw webbrowser.

We gebruiken cookies om bepaalde functies op onze website mogelijk te maken.
GAP Academy gebruikt zowel sessie cookies als blijvende cookies op haar website en gebruikt
verschillende typen cookies om de website te laten draaien.

We gebruiken cookies voor de volgende doelen:

Om bepaalde functies op onze website mogelijk te maken
Om het gebruik van onze website te analyseren.
We gebruiken cookies van Google Analytics om informatie te vergaren over hoe onze website wordt
gebruikt zodat we de gebruikerservaring kunnen verbeteren. Mogelijk gebruiken we ook Analytics
cookies om nieuwe pagina’s, functies of nieuwe functionaliteiten op onze website te testen en te
analyseren hoe gebruikers hierop reageren.

Om Google Analytics Cookies op deze site uit te schakelen kunt u op de volgende link klikken: Google
Analytics uitschakelen.

Wat zijn uw keuzes met betrekking tot cookies?
Indien u cookies wilt verwijderen of uw webbrowser wilt instellen om cookies te verwijderen of te
wijzigen kunt u het beste de helppagina van uw webbrowser raadplegen.

Wees er van bewust dat het verwijderen of niet accepteren van cookies er voor kan zorgen dat
bepaalde functies van onze website niet beschikbaar zijn of dat onze website niet op de juiste manier
wordt weergegeven.

Onderstaande links bieden meer informatie over het verwijderen of weigeren van cookies in de vier
populairste internetbrowsers:

Google Chrome: https://support.google.com/acc…
Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl…
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/nl…
Apple Safari: https://support.apple.com/nl…

Privacybeleid
Informatie over persoonsgegevens
GAP Academy verwerkt gegevens over uw activiteiten op onze website. Deze gegevens geven ons
informatie over het algemene gebruikersgedrag op onze website en stellen ons niet in staat om u
persoonlijk te herkennen.

Persoonlijke gegevens verwerken we alleen wanneer u deze zelf invoert op onze website. Hieronder
een overzicht van de gegevens die we mogelijk verwerken indien u deze zelf invoert in ons
contactformulier dan wel wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief.

Voor- en/of achternaam
E-mailadres
Overige persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld een telefoonnummer dat u naar ons verzend een
bericht via ons contactformulier.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen die betrekking hebben op websitebezoekers
jonger dan 16 jaar tenzij hiervoor toestemming is gegevens door een ouder of voogd. Het is voor ons
echter niet mogelijk om de leeftijd van bezoekers te controleren. Indien u van mening bent dat wij
zonder toestemming gegevens hebben verzameld van een minderjarige kunt u ons dat telefonisch
laten weten of via het contactformulier op onze website. Wij zullen desgevraagd deze informatie uit
ons systeem verwijderen.

Waar we uw gegevens voor gebruiken
Wij gebruiken uw persoonsgegevens om:

Contact met u op te nemen indien u daarvoor een verzoek heeft ingediend via ons contactformulier.
U nieuwsbrieven te sturen indien u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief.
Het algemene bezoekersgedrag op onze website te analyseren met het doel uw gebruikerservaring
te verbeteren.
Bewaren van gegevens
GAP Academy bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. De algemene bewaartermijn
voor gegevens die via onze website binnenkomen is uiterlijk 30 dagen.

Delen van gegevens
Wij delen uw gegevens alleen met derden wanneer u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft
gegeven of indien dit ons gevraagd wordt om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien
U heeft het recht om uw persoonsgegevens op te vragen ter inzage en/of ons te verzoeken uw
gegevens te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiervoor een verzoek insturen via ons
contactformulier of schriftelijk, dan wel via email. Zie hiervoor onze gegevens vermeld op de
contactpagina. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een
kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Gelieve in deze kopie uw pasfoto en
burgerservicenummer (BSN) zwart te maken ter bescherming van uw privacy. Wij zullen zo snel
mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
GAP Academy neemt de beveiliging van uw gegevens hoog op en neemt daarom passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn
of er aanwijzingen zijn van misbruik verzoeken wij u telefonisch, via email of via ons contactformulier
contact met ons op te nemen.

