Privacy en cookie beleid
Privacy en Cookies
Step Up Smart hecht belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens.
Wij zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving. Lees meer in onderstaande Privacy en cookie beleid.

Privacy en cookie beleid, rechten
Step Up Smart verwerkt persoonsgegevens in het kader van (de uitvoering van) haar dienstverlening en om
aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Step Up Smart kan daarnaast (al dan niet op verzoek) informatie over
haar producten of diensten (zoals nieuwsbrieven en uitnodigingen) sturen per post, e-mail, of anderszins, of
cliënten telefonisch benaderen.
Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketing informatie.
U heeft het recht Step Up Smart te verzoeken u inzage te verlenen in uw - door Step Up Smart als verantwoordelijke in de zin van de AVG verwerkte - persoonsgegevens en/of (voor zover van toepassing) deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een verzoek tot beëindiging van het gebruik, om inzage en/
of correctie van persoonsgegevens kunt u richten aan Step Up Smart, Nachtwachtplein 1, 7242 CT Lochem (NL),
of info@stepupsmart.eu.

Doeleinden
Indien u Step Up Smart een e-mail zendt, worden uw persoonsgegevens gebruikt om op uw vragen of opmerkingen te reageren. Als u zich inschrijft voor het deelnemen aan een trainings- of begeleidingsprogramma, het
ontvangen van nieuwsbrieven, of bepaalde bijeenkomsten, worden uw persoonsgegevens gebruikt om u de
nieuwsbrieven te sturen, respectievelijk om u te registreren als deelnemer aan de training, begeleiding of bijeenkomst. Ook in verband met onze commerciële relatie kunnen aan u nieuwsbrieven of uitnodigingen worden
gestuurd. Step Up Smart kan persoonsgegevens ook verwerken om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, of
in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening.

Cookies
Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Dit is een brokje informatie dat een browser opslaat op
uw computer, smartphone of ander apparaat. Wij plaatsen cookies die noodzakelijk zijn om de communicatie
over het internet uit te voeren, of om een gevraagde dienst te leveren (functionele cookies).
Ook plaatsen wij functionele cookies in het kader van de beveiliging van de website en de gebruiker. Dit zijn
sessie cookies. Deze zijn tijdelijk en worden verwijderd wanneer u de browser sluit na het bezoek aan de website.
Wij maken ook gebruik van Google Analytics, een webanalyse service die wordt aangeboden door Google Inc.
Hiermee kan het gebruik van onze website worden geanalyseerd bijvoorbeeld om na te gaan hoeveel mensen
de website bezoeken en in welke pagina’s van de website men is geïnteresseerd. Deze cookies hebben (op dit
moment) een bewaartermijn die varieert tussen de sessieduur en 2 jaar. Gegevens die worden vastgelegd zijn
o.a. uw IP adres (waarbij de laatste 3 cijfers worden gemaskeerd), het aantal bezochte pagina’s, het tijdstip en
de duur van het bezoek, uw locatie, de herkomst van het bezoek, type gebruikte hardware en software, interactie bezoeker en uw zoekhistorie. De verkregen informatie wordt overgebracht naar Google en door Google
opgeslagen op servers in de Verenigde Staten; een land dat geen soortgelijke privacybescherming kent als de
Europese Unie. Klik hier om meer te lezen over Google Analytics. Wij gebruiken geen andere Google-diensten in
combinatie met de Google Analytics cookies.
Onderaan deze Privacy / Cookie policy vindt u een overzicht met geplaatste cookies.
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De veiligheid van uw gegevens
Step Up Smart heeft passende maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of
tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Overzicht van de gebruikte cookies
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