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Privacybeleid 

 

 

 

Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons.  

Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om

jouw privacy en gegevens te beschermen. Op deze

pagina laten we je weten welke gegevens we

verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we

deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw

gebruikservaring verbeteren. Zo begrijp je precies hoe

wij werken. 

 

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van

Passion for Life . 

Door gebruik te maken van deze website accepteer je

de factor ons privacybeleid. 

 

Passion for Life  respecteert de privacy van alle

gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de

persoonlijke informatie die je ons geeft, vertrouwelijk

wordt behandeld.



Wanneer je je aanmeldt voor één van onze

diensten vragen we je om enkel de noodzakelijke

persoonsgegevens te verstrekken. Deze

gegevens worden gebruikt om de dienst uit te

kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen

op eigen beveiligde netwerk of die van een derde

partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren

met andere persoonlijke gegevens waarover wij

beschikken. 

Voorbeelden van gegevens die we vragen en

verzamelen: je voornaam en e-mailadres als je

mijn gratis weggever downloadt, je

facturatiegegevens als je een dienst of product

aankoopt, jouw e-mailadres en de naam en

website van je bedrijf als je een vraag stelt, je e-

mailadres en IP-adres als je een vraag stelt via de

website contactpagina



Wanneer je een e-mail of andere berichten

naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die

berichten bewaren. Soms vragen wij je naar

jouw persoonlijke gegevens als die relevant

zijn. 

Als je daarvoor uitdrukkelijk toestemming

gegeven hebt, sturen we jou regelmatig

nieuwsbrieven en e-mails. Deze bevatten

waardevolle inhoudelijke artikels en informatie,

uitnodigingen voor gratis en betalende

activiteiten, ... 

Je kunt je op om het even welk moment zelf

uitschrijven voor deze nieuwsbrieven. We

maken gebruik van derde partijen die alle

Europese en andere lokale regelgeving

respecteren. 



Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om

zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten,

zodat wij onze diensten hierop kunnen

afstemmen. 

Deze website maakt gebruik van “cookies”

(tekstbestandjes die op jouw computer worden

geplaatst) om de website te helpen analyseren

hoe gebruikers de site gebruiken. De door het

cookie gegenereerde informatie over jouw

gebruik van de website kan worden

overgebracht naar dhet beveiligde netwerk van

passion for  life. 

Wij gebruiken deze informatie om bij te houden

hoe je de website gebruikt, om rapporten over

de website-activiteit op te stellen en andere

diensten aan te bieden met betrekking tot

website-activiteit en internetgebruik. 

Door deze cookies is het mogelijk dat we ook

jouw gedrag op andere websites kunnen

volgen, maar enkel om jou beter te leren

kennen en op meer geschikte manier onze

diensten te kunnen aanbieden.



We verzamelen of gebruiken geen informatie

voor andere doeleinden dan de doeleinden

die worden beschreven in dit privacybeleid

tenzij we van tevoren jouw toestemming

hiervoor hebben verkregen.


