Privacy Statement
Met de persoonlijke gegevens van bezoekers van onze site worden met grote zorgvuldigheid
omgegaan. De bescherming van persoonsgegevens is belangrijk voor Het
Functioneringsgesprek. Daar hechten wij om meerdere redenen belang aan. We hanteren de
een aantal uitgangspunten die u als bezoeker aan deze site hieronder kunt aantreffen.

Wij confirmeren ons aan de eisen die de Wet Bes cherming Persoonsgegevens (WbP) stelt.
De gegevens van klanten en bezoekers kunnen in sommige gevallen worden opgenomen in
onze bezoekersadministratie. Conform de WbP zullen persoonsgegevens- indien deze
verwerkt gaan worden -worden aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens
gevestigd te Den Haag. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Act Wise,
mede-handelend onder Het Functioneringsgesprek, gevestigd aan de Vrijheidsplein 33, 3705
PP te Zeist.

Wij beperken de verzameling, verwerking en het gebruik van gegevens tot datgene wat wij
noodzakelijk vinden om het gewenste kwaliteitsniveau van de dienstverlening aan onze
klanten en bezoekers te kunnen bieden, voor te bereiden of uit te voeren. Additioneel
kunnen gegevens worden gebruikt om bezoekers op de hoogte houden over interessante
aanbiedingen over producten en diensten van onze zorgvuldig uitgekozen adverteerders.
Die kunnen interessant kunnen voor bijvoorbeeld de bedrijfsvoering of huishoudens van
bezoekers. Hierbij trachten wij telkens redelijkerwijs rekening te houden met de
voorkeuren, behoeften en noden van onze bezoekers. Indien u geen informatie wenst te
ontvangen, kunt u als bezoekers ons een email sturen met het betreffende verzoek naar
registratie@hetfunctioneringsgesprek.nl, o.v.v. registratie persoonsgegevens.

E-mailadressen van bezoekers worden uitsluitend door Het Functioneringsgesprek gebruikt.
Pas na voorafgaande toestemming van bezoekers kan Het Functionerinsggesprek deze
gegevens eventueel aan derden ter beschikking gestellen.

Surf en clickgedrag
Op de website van Het Functioneringsgesprek worden algemene bezoekgegevens
bijgehouden, zoals instroom, de opgevraagde pagina’s etc.. Ons doel is om de inrichting
van de website steeds te verbeteren. Daar gebruiken we deze gegevens voor. Ook kunnen
deze gegevens worden gebruikt om voor bezoekers en cliënten betere, zeg maar meer
gerichte informatie en aanbiedingen op de site te zetten. Op deze wijze kunnen wij als
uitgever onze dienstverlening naar de doelgroepen continu optimaliseren.

De aanwending van zgn. cookies
Het Functioneringsgesprek maakt gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een
bestandje met gegevens dat op de harde schijf van een computer wordt opgeslagen. Het

Functioneringsgesprek maakt gebruik van cookies van tijdelijke aard. Deze cookies bevatten
geen persoonsgegevens. Ze worden louter aangewend om het gebruik van de site door
bezoekers gemakkelijker te maken. Als een bezoeker of cliënt dat zelf indiceert, kan ook
gebruik worden gemaakt van “speciaal cookies”. Middels dit soort cookie kan onze site dan
een bezoeker of cliënt herkennen als de volgende keer dat de betreffende bezoeker ofclient
op onze website landt. M.b.v. van dit cookie kan dan toegang worden verleend en de site
speciaal worden ingericht of in gesteld voor de specifieke bezoeker. Daarmee vervalt het
cookie in feite tot een hulpmiddel voor ons om het gebruikersgemak van de site voor
bezoekers te verbeteren. Als in browsers het gebruik van cookies door bezoekers is
uitgezet, streven we ernaar dat elementaire onderdelen van de website toegankelijk
blijven.

Sitebeveiliging
De infrastructuur en programma’s voor het vastleggen en administreren van gegevens
bezoekers zijn zo gemaakt en beveiligd dat onbevoegden geen informatie over bezoekers
kunnen krijgen.

Banners en Links
Op deze website treft u een aantal Banners en links aan naar andere websites van derder.
Hoewel deze websites door ons zorgvuldig zijn geselecteerd, kunnen wij er geen
verantwoordelijkheid dragen voor het gebruik van de bezoekersgegevens door die
organisaties. De mogelijke privacystatements van de website van die sites hebben dan
werkingvoor de bezoekers.

Vragen?
Indien er vragen zijn over het privacybeleid van Het Functioneringsgesprek, dan kunt u
deze richten aan: Het Functioneringsgesprek, Email: info@hetfunctioneringsgesprek.nl

Het Functionerinsggesprek behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in
het privacy statement.

Opgemaakt, Oktober 2011 te Zeist

