
 

Voor de optimale werking van onze website en om iedereen optimaal van dienst te kunnen zijn, 

verzamelen en verwerken we persoonsgegevens. In dit privacybeleid leggen we uit hoe we je privacy 

beschermen.  

 

Wanneer je onze website bezoekt, dan worden je bezoek en kliks geregistreerd voor 

analysedoeleinden. Ook je search engine terms en referrers worden geregistreerd. Met deze 

gegevens voeren we analytics uit om meer inzicht te krijgen in het gebruik en bereikbaarheid van de 

website. Deze analytics worden uitgevoerd met Google analytics. De privacybeleidspagina van 

Google analytics kan je vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=nl  

 

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, 

afbeeldingen, berichten, etc.). Het bekijken van deze ingesloten inhoud is hetzelfde als deze inhoud 

bezoeken op de oorspronkelijke website. 

De website waar de inhoud vandaan komt, kan data over jou verzamelen, cookies gebruiken, 

tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren. Het 

monitoren van je interactie met de ingesloten inhoud is inclusief de interactie als je een account hebt 

en ingelogd bent op de website waar de inhoud vandaan komt. 

 

Ongeveer vier keer per jaar versturen wij een nieuwsbrief met informatie over bijeenkomsten, 

interessante publicaties en opbrengsten van activiteiten van het netwerk. Inschrijven voor de 

nieuwsbrief kan via de website. 

Wij verzamelen de gegevens getoond in het inschrijfformulier. Deze worden bewaard in het 

Mailchimp-account van het onderzoeksproject Adapt at Work. Abonnees van de nieuwsbrief kunnen 

zelf (via Mailchimp) de gegevens die we van hen bewaren op elk gewenst moment inzien en 

bewerken of verwijderen. 

 

Contact opnemen met de projectleden van Adapt at Work via het contactformulier. De gegevens die 

je invult in het contactformulier worden als e-mailbericht verzonden aan info@adaptatwork.nl en 

worden verder niet bewaard of bewerkt. 

 

 

Abonnees op de nieuwsbrief (via Mailchimp) kunnen zelf de gegevens die we van hen bewaren op elk 

gewenst moment inzien en bewerken of verwijderen. 

 

Je data worden niet gedeeld met derden.  

 

Heb je nog vragen over je privacy? Of over hoe wij persoonsgegevens verwerken? Neem dan contact 

op met de projectleden van Adapt at Work via info@adaptatwork.nl. 

http://www.adaptatwork.nl/
https://policies.google.com/privacy?hl=nl

