Privacy
Toestemming
Indien U gebruik maakt van de website geeft u automatisch toestemming aan Superleraar voor het
verzamelen en gebruiken van gegevens die u daarop achterlaat.
Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.
Wanneer u een mail stuurt naar contact@superleraar.nl	
  met het verzoek om deze gegevens te verwijderen,
wordt daar onmiddellijk gevolg aan gegeven.
Registratie	
  van	
  gegevens
Bij inschrijving voor coaching, trainingen of intervisie worden de volgende gegevens verzameld:
(roep)naam, achternaam, functie, adres, emailadres en telefoonnummer. Deze gegevens worden
gebruikt door de trainers die de begeleidingstrajecten van Superleraar verzorgen voor het verstrekken
van bijvoorbeeld certificaten, cursusmateriaal en eventuele overige relevante zaken betreffende de
activiteit.
Daarnaast worden de naam van de instelling en de locatie waar u werkzaam bent verzameld indien
facturen naar de instelling moeten worden verzonden.
Verstrekking	
  aan	
  derden
De informatie die u op enigerlei wijze verstrekt aan Superleraar, zal met de grootst mogelijke zorg
worden behandeld. Alle gegevens die door Superleraar worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk
bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht aan derden, noch op een of
andere manier openbaar worden gemaakt.
Cookies
De website kan mogelijk gebruik maken van zogenaamde cookies. De techniek achter cookies is een
standaard internettechnologie waarbij kleine tekstbestandjes door een website worden overgezet naar de
harde schijf van uw computer. Hierdoor kunnen we uw computer herkennen wanneer u ons opnieuw
bezoekt, zonder dat we u lastig hoeven te vallen met een nieuw verzoek om u aan te melden. Cookies
identificeren geen personen, maar computers van gebruikers. Elke bezoeker kan zijn of haar computer
zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.
Links
Een aantal van onze pagina’s bevat verwijzingen of ‘links’ naar andere websites of internetpagina’s. Op
het moment dat u gebruik maakt van één van deze links, verlaat u de website van Superleraar en valt de
naleving van privacy wetgeving van de gelinkte pagina buiten onze controle en invloed. Superleraar is
niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacy wetgeving van andere websites of
internetpagina’s.
Aanpassingen
Mochten wij besluiten onze privacy verklaring aan te passen, dan zullen we daarvan melding maken op
de website. U kunt dus altijd op de hoogte blijven van de informatie die we verzamelen, hoe we die
gebruiken en onder welke omstandigheden we deze bekendmaken.
Vragen
Voor vragen of opmerkingen omtrent deze privacy verklaring: neem contact met ons op door een email
te sturen naar contact@superleraar.nl met als onderwerp ‘Privacy verklaring’.
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