Privacyverklaring
In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij met de persoonsgegevens van onze websitebezoekers
omgaan. Deze verklaring is gebaseerd op de privacywetgeving Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
TechForce Rijnmond vindt de bescherming van privacy belangrijk en daarbij hoort zorgvuldige
omgang met persoonsgegevens. Wij willen transparant zijn in de wijze waarop wij, als
verantwoordelijke, omgaan met de verwerking van aan ons ter beschikking gestelde
persoonsgegevens.
Persoonsgegevens en wijze van verzameling
De website van TechForce Rijnmond biedt organisaties de mogelijkheid om vragen te stellen en
opmerkingen te plaatsen. In dat kader worden door de bezoeker van de website ter beschikking
gestelde persoonsgegevens verzameld en vastgelegd.
TechForce Rijnmond zal niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs nodig is voor de
beschreven doeleinden. Bovendien zal TechForce Rijnmond de persoonsgegevens niet langer
bewaren in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor
de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.
TechForce Rijnmond zal uw gegevens niet delen met commerciële derde partijen voor andere
doeleinden. Ook zal TechForce Rijnmond uw gegevens nooit verkopen of verhuren aan derde
partijen.
Beveiliging
TechForce Rijnmond treft passende organisatorische en technische maatregelen ter beveiliging van
de persoonsgegevens erop gericht om misbruik, verlies of onregelmatige wijziging ervan te
voorkomen.
Cookies
Op de website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het
eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of
smartphone. TechForce Rijnmond gebruikt cookies met een technische functionaliteit (functionele
cookies) die ervoor zorgen dat de website naar behoren werkt.
Er kunnen tevens (persoons)gegevens worden verwerkt die (rechtmatig) zijn verzameld door derden
waaronder mogelijk ook cookies van Derden, bijvoorbeeld Google Analytics en YouTube. Wij maken

gebruik van Google Analytics om bij te houden hoeveel gebruikers de website gebruiken en waarmee
we bijvoorbeeld kunnen zien via welke site of welk zoekpad een pagina gevonden is.
Daarnaast kunnen we gebruik maken van YouTube om filmpjes af te spelen. Google kan deze
informatie aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden
de informatie namens Google verwerken. TechForce Rijnmond heeft hier geen invloed op. De aldus
verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van de computer (IP-adres) van de gebruiker,
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het
privacybeleid van Google voor meer informatie.
Tot slot worden op onze website ook cookies geplaatst door andere bedrijven, bijvoorbeeld door
LinkedIn.
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 (automatisch laten) verwijderen.
Wijziging of verwijdering van gegevens
Indien u inzage, wijziging, aanvulling of verwijdering wenst van uw persoonsgegevens kunt u een
schriftelijk verzoek richten naar onderstaand adres waarop wij binnen vier weken na ontvangst zullen
reageren.
Indien u andere vragen, opmerkingen of klachten hebt over de bescherming van uw
persoonsgegevens door TechForce Rijnmond verzoeken we u via onderstaande contactgegevens of
via het contactformulier op de website contact met ons op te nemen.
Indien uw probleem volgens u niet goed wordt opgelost, dan kunt u dat melden bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring aan te passen om te kunnen blijven
voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.
Naam en contactgegevens verantwoordelijke
TechForce Rijnmond p/a Techniek College Rotterdam
Drutenstraat 2
3087 CC Rotterdam
088 945 45 00
info@tcrmbo.nl
www.techniekcollegerotterdam.nl
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