
Privacybeleid oPEn Campus 

Dit privacybeleid geeft uitleg over onze richtlijnen en handelwijze met betrekking tot het gebruik, de opslag en het 

openbaar maken van uw persoonlijke gegevens door oPEn Campus. Wij willen dat u zich veilig voelt wanneer u 

onze website bezoekt en zetten ons in om uw privacy te bewaken wanneer u dit doet. De onderstaande 

informatie verschaft een overzicht van de manier waarop wij uw privacy beschermen. 

U kunt de website van oPEn Campus bezoeken zonder ons persoonlijke informatie te verstrekken. 

Er zijn echter momenten waarop we informatie van u nodig hebben, zoals uw naam, adres en e-mailadres om u 

de mogelijkheid te bieden u op te geven voor een training, of om aan uw informatie aanvraag te voldoen. 

Wanneer u e-mail ontvangt, krijgt u tevens aanwijzingen over de wijze waarop u zichzelf van deze lijst kunt 

verwijderen. 

Wij verzamelen informatie rechtstreeks via antwoordformulieren op onze sites, die u, als u dit wilt, kunt invullen. 

We verzamelen geen informatie met behulp van cookies. 

De informatie die we verzamelen wordt gebruikt om na te gaan wat de meest effectieve elementen binnen onze 

producten en onze websites zijn teneinde onze producten en onze website te verbeteren. We kunnen de 

gegevens ook gebruiken voor marketing- of andere doeleinden, welke meestal worden omschreven op het 

moment dat we de gegevens verzamelen. 

Het gebruik van uw persoonlijke gegevens 

De persoonlijke gegevens die op onze sites worden verzameld, worden gebruikt om de sites te beheren, u te 

voorzien van informatie en de dienst(en) te verlenen of om de transactie(s) uit te voeren waarom u hebt 

gevraagd. 

Ter ondersteuning van deze toepassingen kan oPEn Campus persoonlijke gegevens gebruiken om u effectiever 

opleidingsinformatie te bieden, om de sites te verbeteren en het gebruik van de sites te vereenvoudigen doordat u 

niet meer herhaaldelijk dezelfde gegevens hoeft in te typen of door de sites aan te passen aan uw voorkeuren of 

interesses. De informatie die door de sites worden verzameld, kan worden gecombineerd met gegevens die door 

andere diensten van oPEn Campus zijn verzameld zodat uw interactie met oPEn Campus zo consistent mogelijk 

wordt. 

Als u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief of als u erin toestemt om wervende e-mail te ontvangen, kunnen de 

sites aangepaste koppelingen of soortgelijke technologieën gebruiken om e-mailkoppelingen bij te houden 

waarop u klikt. We kunnen die gegevens aan uw persoonlijke gegevens koppelen om e-mailcommunicatie of 

interessegegevens beter op u af te stemmen. Elke e-mailcommunicatie bevat een opzegmogelijkheid waarmee u 

de levering van dat soort communicatie kunt stoppen. 

Af en toe engageert oPEn Campus andere bedrijven/derden om namens oPEn Campus beperkte diensten te 

verlenen, zoals website-beheer, het versturen en afleveren van informatie en het beantwoorden van vragen. We 

verstrekken die bedrijven alleen de persoonlijke gegevens die ze nodig hebben om de betreffende dienst te 

verlenen. Ze zijn verplicht de gegevens vertrouwelijk te houden en mogen die gegevens voor geen enkel ander 

doel gebruiken. 

Uitwisseling met derden 

Wij verkopen geen persoonlijke informatie en wisselen deze alleen uit met onze gebruikersgroepen, adviseurs, 

leveranciers en geselecteerde partners en uitsluitend in de mate die vereist is om uw transactie of een evenement 

dat op u van toepassing, is te vergemakkelijken. Het staat u vrij om afzonderlijk in te stemmen met het geven van 

uw persoonlijke gegevens aan derden die inhoud verschaffen ten behoeve van oPEn Campus, teneinde u 

toegang te verschaffen tot hun producten en/of services of om deze te gebruiken. Als u instemt met het geven 

van dergelijke informatie aan derden, vallen uw persoonlijke gegevens onder hun privacybeleid. 



In bepaalde gevallen zal oPEn Campus derden voorzien van uw persoonlijke gegevens indien de wet dit vereist 

of als oPEn Campus in goed vertrouwen gelooft dat dit nodig is om: 

1. te voldoen aan wettelijke verordeningen of juridische processen met betrekking tot oPEn Campus of de 

websites; 

2. de rechten en eigendommen van oPEn Campus en verwante websites te beschermen; 

3. te kunnen reageren in dringende omstandigheden met betrekking tot het beschermen van de persoonlijke 

veiligheid van de trainingdeelnemers, werknemers, tussenpersonen en overige personen betrokken bij oPEn 

Campus. 

Beveiliging 

oPEn Campus doet er alles aan om de beveiliging van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. Om ervoor te 

zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben en deze niet onrechtmatig worden gebruikt of 

openbaar worden gemaakt, maken de sites gebruik van verschillende beveiligingstechnieken en –procedures, die 

in de industrie gebruikelijk zijn. We volgen de huidige beveiligingsstandaarden om te zorgen dat uw persoonlijke 

informatie beschermd is tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, ongepaste wijzigingen of misbruik. 

Elektronische en op papier gebaseerde klantbestanden worden bewaard in een beveiligde omgeving met een 

beperkte toegankelijkheid.  

Ondanks onze inspanningen is het internet van zichzelf onveilig. Wij kunnen niet garanderen dat informatie die on 

line wordt verstrekt, te allen tijde veilig is. 

U heeft de mogelijkheid toegang te verkrijgen tot uw persoonlijke gegevens en u kunt deze laten corrigeren indien 

de informatie onjuistheden bevat. U kunt een verzoek hiertoe indienen via contactinfo@pecampus.nl. 

Algemeen 

Wijzigingen in ons privacybeleid en de verwerking van informatie worden tijdig in dit privacybeleid opgenomen. 

Wij kunnen het privacybeleid uitbreiden, wijzigen en delen verwijderen als wij van mening zijn dat dit van 

toepassing is. Aan de hand van de wijzigingsdatum onderaan in het privacybeleid kunt u nagaan wanneer dit voor 

het laatst is bijgewerkt. 

We waarderen uw vertrouwen in ons. Derhalve willen wij uw privacy waarborgen en met u samenwerken om te 

zorgen dat deze website en de informatie en services die wij u leveren, een waardevolle informatiebron voor u 

zijn. Neem voor meer informatie over deze website of voor opmerkingen over uw bezoek aan deze website 

contact met ons op: info@pecampus.nl. 

Laatst bijgewerkt op: 1 april 2010 

 


