
Wie wij zijn 
 

 

De website bouwcursussen.nl is een gezamenlijk website van een aantal 

opleidingsbedrijven in de bouw en infra in Nederland en wordt door 

Bouwmensen Midden- Holland, gevestigd in Hoofddorp, bijgehouden. 

 

 

Wat voor persoonlijke data wij verzamelen en waarom 

 

 

Reacties 

 
Wanneer bezoekers comments achterlaten op de website verzamelen wij 

de data weergegeven in het comments formulier, evenals de bezoeker zijn 

IP-adres en browser informatie om zo spam en malafide comments te 

detecteren en tegen te gaan. Zo maken we het internet veiliger voor onze 

bezoekers. 

 
Een anonieme code wordt aangemaakt aan de hand van je e-mailadres 

(ook wel een hash genoemd) en kan beschikbaar gemaakt worden aan de 

Gravatar service om te kijken of je deze gebruikt. Het Gravatar service 

privacybeleid is beschikbaar op het volgende 
adres: https://automattic.com/privacy/. Na goedkeuring van je comment, 

je ingestelde profielfoto is openbaar te zien voor alle website bezoekers. 

 

 

Media 

 
Wanneer u afbeeldingen uploadt naar de website, moet u voorkomen dat 

u afbeeldingen uploadt met ingesloten locatiegegevens (EXIF GPS). 

Bezoekers van de website kunnen locatiegegevens downloaden en 

extraheren uit afbeeldingen op de website. 

 

 

Contact formulieren 

 
Wanneer u gebruik maakt van een contactformulier op onze website 

worden de door u ingevoerde gegevens gedeeld met de gekozen 

uitvoeringslocatie en haar werknemers. Deze gegevens worden 

opgeslagen en kunnen gebruikt worden om u in de toekomst te bereiken. 



Cookies 
 

 

Als u een opmerking achterlaat op onze site, kunt u ervoor kiezen om uw 

gegevens op te slaan in cookies. Deze zijn voor uw gemak, zodat u uw 

gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen wanneer u nog een opmerking 

achterlaat. Deze cookies gaan een jaar mee. 

 
Als u onze inlogpagina bezoekt, zullen we een tijdelijke cookie plaatsen 

om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen 

persoonlijke gegevens en wordt verwijderd wanneer u uw browser sluit. 

 
Wanneer u zich aanmeldt, zullen we ook verschillende cookies plaatsen 

om uw inloggegevens en uw schermweergave-keuzes op te slaan. 
Inlogcookies gaan twee dagen mee en cookies voor schermopties een 

jaar. Als u “Onthoud mij” selecteert bij het inloggen, blijft uw login twee 

weken bestaan. Als u zich afmeldt bij uw account, worden de inlogcookies 

verwijderd. 

 

 

Ingesloten inhoud van andere websites 

 
Pagina’s op deze site kunnen ook ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld 

video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere 

websites gedraagt zich precies hetzelfde alsof de bezoeker de andere 

website heeft bezocht. 

 
Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, 

aanvullende tracking van derden insluiten en uw interactie met die 

ingesloten inhoud volgen, inclusief het volgen van uw interactie met de 

ingesloten inhoud als u een account heeft en bent ingelogd op die website. 



Analytics 
 

 

Wij maken gebruik van bezoekers analyserende diensten die verstrekt 

worden door Google. Wanneer u onze website bezoekt verstuurt uw 

browser bepaalde gegevens automatisch naar Google. Dit zijn onder meer 

de URL van de pagina die u bezoekt en uw IP-adres. Google kan ook 

cookies in uw browser instellen of bestaande cookies in uw browser lezen. 

Google gebruikt de gegevens die worden gedeeld door sites en apps om 

ons services te verstrekken, deze te onderhouden en te verbeteren, 
nieuwe services te ontwikkelen, de effectiviteit van advertenties te meten, 

te beschermen tegen fraude en misbruik en content en advertenties te 

personaliseren die u ziet. 

 

 

Met wie wij uw gegevens delen 

 
Wij delen uw gegevens niet actief. Wel gebruiken wij diensten van Google 

om het surf gedrag van onze bezoekers te analyseren en u een optimale 

ervaring te geven op deze website. Deze partij kan gegevens over u 

verzamelen, cookies gebruiken, aanvullende tracking toepassen. Meer 

informatie kunt u vinden via de volgende 

link: https://policies.google.com/technologies/partner-sites 
 

 

Hoe lang wij uw gegevens opslaan 

 
Als u een reactie of recensie achterlaat, worden de opmerking en de 

metagegevens voor onbepaalde tijd bewaard. Dit is zodat we eventuele 

vervolgreacties automatisch kunnen herkennen en goedkeuren in plaats 

van ze in een wachtrij te houden. 

 
Voor gebruikers die zich op onze website registreren, slaan we ook de 

persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle 

gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie op elk moment bekijken, 

bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen 

wijzigen). Websitebeheerders kunnen die informatie ook bekijken en 

bewerken. Uw contactgegevens zullen nooit openbaar op onze website 

worden weergegeven, tenzij u hier specifiek toestemming voor geeft. 



Welke rechten u heeft over uw gegevens 
 

 

Als u een account op deze site heeft of reacties/recensies heeft 

achtergelaten, kunt u een verzoek indienen om een geëxporteerd bestand 

te ontvangen van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren, 

inclusief de gegevens die u aan ons heeft verstrekt. U kunt ook verzoeken 

dat we alle persoonlijke gegevens die we over u bewaren, wissen. Dit 
omvat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren voor 

administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden. Wij mogen hierbij u 

vragen om uw identiteit te bevestigen door een geldig identiteitsbewijs te 

tonen. 

 

 

Waar we uw gegevens naartoe sturen 

 
Reacties en recensies van bezoekers kunnen worden gecontroleerd via 

een geautomatiseerde spamdetectieservice. 

 

 

Additionele informatie 

 

 

Hoe we uw gegevens beschermen 

 
Alle gegevens die deze website verzameld wordt verstuurt over een 

beveiligde verbinding. 


