Privacy
Hoe gaan wij om met uw gegevens? Hoe gaan we om met cookies op de website ? Wat
doen we met uw gegevens? Allemaal belangrijke vragen die we hieronder in het kort willen
beantwoorden.
We verwerken en verzamelen alleen persoonlijke gegevens die u vrijwillig verstrekt door
contactformulier of inschrijving. Van onze leden en contactpersonen van het Automotive
college worden gegevens verwerkt, die zich beperken tot de zakelijke en relevante gegevens
om te kunnen samenwerken.
Delen met anderen
Onze netwerkfunctie is een van de belangrijkste bestaansrechten van de vereniging.
Deze netwerkfunctie krijgt praktisch vorm in de online module achter deze website. Via een
persoonlijke login op deze site kunt u zelf uw contactgegevens inzien en beheren. Tevens
kunt u hier de zakelijke contactgegevens van andere leden uit uw netwerk (de bij uw
branche behorende tafel binnen Vrienden van het Automotive College) terugvinden.
Verder verstrekt Vrienden van het Automotive College enkel en alleen uw gegevens aan
derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of
om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Er worden geen bijzondere
persoonsgegevens verwerkt.
In kaart brengen websitebezoek
We gebruiken functionele en analytische cookies voor marketingdoeleinden en ter
optimalisatie van de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek
aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
De vereniging gebruikt geen tracking cookies voor het opbouwen van een
belangstellingsprofiel.
We gebruiken enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor
dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen
onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij
hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van uw browser verwijderen. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw
browser.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft uiteraard het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. In veel gevallen kunt u deze zelf inzien of aanpassen via de inlog op deze
website. U kunt altijd een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar
info@vriendenvanhetautomotivecollege.nl. 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. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN)

zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Na verwerking van uw verzoek wordt
deze kopie door ons verwijderd.
Beveiliging
We nemen de bescherming van uw gegevens serieus. Als u de indruk heeft dat uw gegevens
niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op
zodat we samenwerkend het vermeende probleem kunnen analyseren.

