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Voor bezoekers van de website van
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21 januari 2021

In deze verklaring wordt in het kort beschreven hoe

Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op

onze school met persoonsgegevens van bezoekers van de

uw computer of uw mobiele apparaat opslaat wanneer u de

website omgaat.

website bezoekt. Cookies worden bij elk volgende bezoek
teruggezonden naar de website waar ze vandaan komen, of
naar een andere website die de cookie herkent, om zo een

I. Communicatie

overzicht te maken van de online activiteiten van de gebruiker.

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een
e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt

Cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken

bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud

en het gebruik te kunnen meten. Zo kunnen we de gebruikers

van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en

van onze site beter van dienst zijn.

afhandeling daarvan.

U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan

Soms vragen we relevante persoonlijke gegevens die het

onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het

mogelijk maken de vragen te verwerken en verzoeken te

echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle

beantwoorden. Als u via een online formulier reageert vragen

mogelijkheden van onze website.

we u persoonsgegevens te verstrekken om de gevraagde actie
uit te kunnen voeren.

IV. Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden.

II. Beveiliging

In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer,

Wij dragen zorg voor een adequaat beveiligingsniveau.

de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en

Er is voorzien in passende technische en organisatorische

gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden

maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies

geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses

of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze

van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren

maatregelen zijn er mede op gericht onnodige of onrechtmatige

wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze

verzameling en verwerking te voorkomen.

gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens
worden niet aan derden verstrekt.

Indien u constateert dat er persoonsgegevens van leerlingen of
medewerkers van onze school voor onbevoegden toegankelijk
zijn of u hiervan een vermoeden heeft, vragen wij u dit direct te

V. Sociale media

melden via 075-6401548 of fg@ovo-zaanstad.nl. Onze school

Op deze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te

doorloopt daarna alle vereiste stappen.

kunnen promoten of delen op sociale netwerken [Facebook,
LinkeIn]. Deze knoppen worden gerealiseerd door een
computercode die wordt aangeleverd door [Facebook,

III. Cookies

LinkedIn] zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie

Via onze website kunnen wij gebruik maken van cookies.

(zie boven).
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Leest u de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn

VII. Wijzigingen

(welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen

persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

in de privacyverklaring. Het is daarom aan te raden om deze
verklaring geregeld te raadplegen.

VI. Hyperlinks
Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden.
OVO Zaanstad is niet verantwoordelijk voor de inhoud van
deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op websites van derden.
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