
PRIVACYVERKLARING 
 

Dit is de privacyverklaring van Onderwijsbureau van Leeuwen inzake de website 
www.onderwijsbureauvanleeuwen.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door 
Onderwijsbureau van Leeuwen op de verwerkingen via onze website alsmede met betrekking tot het gebruik 
van cookies. Onderwijsbureau van Leeuwen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt 
er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.  
 
Onderwijsbureau van Leeuwen zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en gebruikt de 
verzamelde gegevens om de volgende diensten te leveren:  
 

• Wij analyseren de bezoeken van onze gebruikers om te zien hoe zij de website gebruiken en om dit 
gebruik te optimaliseren 

• Als u op de website van Onderwijsbureau van Leeuwen gegevens invult, sturen wij deze gegevens via 
een beveiligde verbinding naar de server* 

• Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u te informeren over onze producten en/of diensten. Uw e-
mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven. 
Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u 
te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende email of contact met ons opnemen 
via het contactformulier 

 
U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen. In 
dat geval kunt u contact met ons opnemen. Onderwijsbureau van Leeuwen bewaart uw gegevens niet langer 
dan de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.  
 
* Wanneer de URL in de adresbalk van uw browser begint met 'https://' in plaats van 'http://' weet u dat u in een 
beveiligde omgeving verkeerd. De 's' staat dan ook voor 'secure'. In deze beveiligde omgeving wordt al uw informatie 
gecodeerd verstuurd naar onze server. 

 
COOKIES 
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door uw browser 
worden opgeslagen op uw computer. Onderwijsbureau van Leeuwen gebruikt cookies om u te herkennen bij 
een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze 
diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven 
informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Uw IP-adres wordt anoniem gemaakt. U kunt uw browser 
ook zo instellen dat u geen cookies ontvangt bij het bezoek aan onze website. 
 
WEBSTATISTIEKEN METEN MET GOOGLE ANALYTICS 
Onderwijsbureau van Leeuwen maakt op deze website gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service 
aangeboden door Google. Google Analytics maakt gebruik van “analytische cookies” om het gebruik van de 
website te helpen analyseren. Met deze informatie kan Onderwijsbureau van Leeuwen de kwaliteit en 
effectiviteit van haar website verbeteren en zien hoe gebruikers de website gebruiken. 
 
De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde 
Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te 
houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Onderwijsbureau van Leeuwen te 
kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen 
bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of 
voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Onderwijsbureau van Leeuwen heeft hier 
geen invloed op. Google heeft geen toestemming gekregen om via Onderwijsbureau van Leeuwen verkregen 
Analytics-informatie te gebruiken voor andere diensten aan derden. 
 
WIJZIGING VAN DEZE VERKLARING 
Onderwijsbureau van Leeuwen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze 
privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Deze privacyverklaring is voor het 
laatst gewijzigd op 1 augustus 2018.   
 

https://www.google.com/policies/privacy/


VRAGEN 
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, cookies of ons privacybeleid kunt u gebruik maken van het 
contactformulier op de website.  
 
Onderwijsbureau van Leeuwen staat ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel 
onder nummer 58392114 

 


	PRIVACYVERKLARING
	COOKIES
	WEBSTATISTIEKEN METEN MET GOOGLE ANALYTICS
	WIJZIGING VAN DEZE VERKLARING
	VRAGEN

