Privacybeleid
Je stelt vertrouwen in ons. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid daar zorgvuldig mee om gaan.
Hier lees je welke gegevens we verzamelen als je onze website bezoekt, waarom we deze gegevens
verzamelen en hoe we hiermee de gebruikservaring
verbeteren.
Dit privacybeleid is van toepassing op de website van LaNSCO. Door gebruik te maken van de
website geef je aan het privacybeleid te accepteren. Als je op een Youtube filmpje of op een social
media button klikt, dan verlaat je onze website en kom je in de wereld van Google en Facebook.
Dan geldt een ander privacy beleid.
LaNSCO respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de
persoonlijke informatie die ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

LaNSCO houdt alleen die persoonsgegevens bij die nodig zijn voor het verstrekken van een product
of dienst (informatiepakket, webinar, bijeenkomst etc.). LaNSCO behandelt deze informatie,
zoals naam, adres, e- mailadres, telefoonnummer etc. vertrouwelijk. LaNSCO verkoopt jouw
gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan een ander verstrekken indien dit nodig is voor
de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gebruik van onze diensten

Wanneer je je aan meldt voor één van onze diensten vragen we je om persoonsgegevens. Deze
gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op
een eigen beveiligde server van LaNSCO of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet
combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten
bewaren. Soms vragen wij je naar persoonlijke gegevens die voor de betreffende situatie relevant
zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en de gedane verzoeken te beantwoorden.
De gegevens worden opgeslagen op een eigen beveiligde server van LaNSCO of die van een derde
partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij
beschikken.

Cookies

LaNSCO gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen
inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze
website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken
zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen
ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
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Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden
beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld
worden. Onze leden en medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens te
respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site.
Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze
privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle
persoonlijke informatie die op dat moment aan ons is verstrekt. Als je je gegevens aan wilt
passen of uit onze bestanden wilt laten halen, neem dan contact met ons op. Zie onderstaande
contactgegevens.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Heb je vragen heeft over dit
privacybeleid? Neem dan contact op met Karin: 06 – 223 073 44 of karin@lansco.nl.
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