Content privacy - Start Your Future
1. Algemeen
EDUCAM Partner respecteert en beschermt uw persoonlijke levenssfeer. Zijn bestanden werden aangegeven
bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. De huidige privacy policy legt uit hoe
EDUCAM Partner uw gegevens verzamelt en gebruikt. De policy verstrekt u trouwens informatie over de
procedure die u dient te volgen. Zo informeert deze u over welke gegevens EDUCAM Partner over u heeft
geregistreerd en hoe u moet vragen om ze in het bestand te verbeteren of zelfs te laten schrappen. EDUCAM
Partner dankt u voor het vertrouwen dat u het schenkt.

2. Gegevens verzameld door EDUCAM Partner
EDUCAM Partner registreert de gegevens van leraars, jongeren en overige geïnteresseerden die een vraag
hebben ingestuurd of deelgenomen hebben aan een wedstrijd op www.startyourfuture.be. In het algemeen
betreft dit de registratie van uw geslacht, naam, voornaam, e-mailadres, eventueel telefoonnummer en
adresgegevens van uw school.

3. Toegang, de verbetering en de verwijdering van uw gegevens
U kunt steeds:
1. toegang krijgen tot persoonsgegevens die op u betrekking hebben om ze te controleren;
2. ons vragen om ze te verbeteren of bij te werken;
3. ons vragen om die persoonlijke gegevens uit onze bestanden te schrappen.
Hiervoor volstaat het om met EDUCAM Partner contact op te nemen via startyourfuture@educam.be.

4. Hoe gebruikt EDUCAM Partner uw gegevens?
EDUCAM Partner registreert de gegevens van iedereen die hen contacteert via
startyourfuture@educam.be of heeft deelgenomen aan een wedstrijd op startyourfuture.be:
 om vragen te kunnen beantwoorden
 om leraars op de hoogte te houden van nieuwe wedstrijden, activiteiten en/of lesmateriaal.
Wenst u geen informatie over onze activiteiten meer te krijgen per e-mail en/of wenst u geen informatie
over onze activiteiten meer te krijgen welke ook het gebruikte medium is, laat het ons weten via
startyourfuture@educam.be.
EDUCAM Partner zal uw adres niet meedelen aan derden (zoals commerciële partners, partners uit de
caritatieve sector, uit het verenigingsleven of belangen- en opiniegroepen). Uw e-mail adres zal ook niet
aan derden doorgegeven worden.

5. Informatie die op automatische wijze op uw harde schijf wordt
weggeschreven (cookie)
Tijdens uw bezoek aan de site www.startyourfuture.be, kunnen wij informatie opslaan op uw computer
onder de vorm van een Cookie of van een gelijkaardig bestand. Die informatie maakt het ons mogelijk om u
een betere dienstverlening te bieden. Ze licht ons in over de taal die u koos voor de site.

Met de meeste internetbrowsers kan u de Cookies van uw harde schijf verwijderen, ze blokkeren of vragen
dat de browser u van hun aanwezigheid op de hoogte brengt vooraleer ze definitief worden opgeslagen. Om
meer over die functies te weten te komen, kan u de instructies lezen die verschijnen op het informatiescherm
van uw browser.

6. Google analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door
Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer
worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie
gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht
naar, en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij
te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor websiteexploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor
zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met
andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de
daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle
mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u
toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals
hiervoor omschreven.

7. Hoe EDUCAM Partner contacteren?
EDUCAM Partner VZW
J. Bordetlaan 164
1140 Brussel
Tel: +32 2 778 63 30
Fax: +32 2 779 11 32
info@educampartner.be

