
PRIVACYBELEID  

Wie zijn we 

Stichting Nederlandse School Aarhus. Ons website-adres is: https://www.nederlandseschool.dk. Voor alle zaken 
rondom de website en privacybeleid kun je contact opnemen met de websitebeheerder: 
webmaster@nederlandseschool.dk. 

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we het verzamelen 

Media 

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je 
afbeeldingen upload met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen 
van de website downloaden en de locatiegegevens inzien. 

Cookies 

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw 
browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra je je 
browser sluit. 

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en 
schermweergaveopties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je 
"Herinner mij" selecteert, wordt je login 2 weken bewaart. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login 
cookies verwijderd. 

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze 
cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze 
cookie is na een dag verlopen. 

Ingesloten inhoud van andere websites 

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, 
berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als wanneer de bezoeker deze 
andere website heeft bezocht. 

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je 
interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een 
account hebt en ingelogd bent op die website. 

Analytics 

Onze website maakt gebruik van Google Analytics-cookies. Dit zijn functionele en analytische cookies. Wij 
hebben daarmee een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Google Analytics heeft het laatste octet 
van het IP-adres gemaskeerd en'gegevens delen' is uitgezet. Wij maken geen gebruik van andere Google-
diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. 

Met wie we jouw data delen 

Wij zullen de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en 
toegestaan is. (Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij 
ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze 
gegevens af te geven.) 



Hoe lang we jouw data bewaren 

Voor gebruikers die geregistreerd zijn op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke 
informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of 
verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Websitebeheerders kunnen deze 
informatie ook bekijken en wijzigen. 

Welke rechten je hebt over je data 

Als je een account hebt op deze site kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van 
je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data 
die we van je hebben verwijderen of verbeteren. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in 
verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden. 

Indien je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact 
met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: “Data 
Tilsynet” (www.datatilsynet.dk/english). 

Wijziging privacybeleid 

Wij kunnen ons privacybeleid wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De 
laatste wijziging gebeurde op 15 januari 2022. Oudere versies van ons privacybeleid zullen in ons archief worden 
opgeslagen. Stuur ons een e-mail als je deze wilt raadplegen. 

 


