Privacy Statement
Deze website wordt beheerd door Dutch Media Lab (hierna: de Beheerder).
Wanneer u deze website bezoekt kan de Beheerder persoonsgegevens over u verzamelen. Dit
gebeurt zowel direct, wanneer wij u vragen om uw gegevens in te vullen, als indirect. De Beheerder
gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met deze privacyverklaring en stelt
alles in het werk om uw persoonsgegevens te beschermen. In deze privacyverklaring beschrijft de
Beheerder de doeleinden van de gegevensverwerking door deze website, het gebruik van cookies en
uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens.
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met
deze website verbonden zijn. Lees de privacyverklaring van de betreffende website(s) daarom
zorgvuldig door.

Verzameling van persoonsgegevens
De Beheerder verzamelt en verwerkt gegevens over bezoekers van deze website voor de verbetering
van de website, de bedrijfsvoering van de Beheerder, om de bezoeker zo goed mogelijk van
informatie te voorzien en om website statistieken te ontwikkelen. Wanneer u wordt gevraagd om
uw persoonsgegevens in te vullen kunnen deze worden gebruikt om evt. contact met u op te nemen,
bijv. om u te voorzien van bijgewerkte informatie over de functionaliteiten van deze website of om u
op de hoogte te stellen van nieuwe diensten waar u wellicht in geïnteresseerd bent, tenzij u heeft
aangegeven geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen.
Via onze contactpagina kunt u aan ons bekendmaken dat u geen informatie meer wilt ontvangen
over producten en/of diensten van de Beheerder. Dit kan zowel elektronisch als per post.

Doeleinden verzameling bezoekgedrag
De Beheerder verzamelt en analyseert direct of indirect (via zorgvuldig geselecteerde externe
internetserviceproviders) gegevens die verbonden zijn aan het gebruik van deze website, zoals, maar
niet beperkt tot, de domeinnaam, het aantal hits (per pagina), de pagina's die bezocht zijn, de
website waar u zich op bevond voordat u op deze website terecht kwam, externe websites (van
derden) die u bezoekt via deze website en de duur van uw bezoek aan deze website. Deze gegevens
worden onder andere gebruikt om deze website te optimaliseren en om u te voorzien van relevante
informatie.
De verzameling van bovengenoemde gegevens gebeurt o.a. via cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat door een website automatisch wordt aangeboden aan uw internetbrowser en
wordt onder meer gebruikt wanneer u inlogt in het beheersysteem om uw gebruikerssessie op te
slaan. Het gebruik van cookies kunt u toestaan c.q. voorkomen door de instellingen van uw
internetbrowser aan te passen.

Wijzigingen van deze privacyverklaring
De Beheerder behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.
Wij adviseren u deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de
hoogte bent.

