
 

Privacy statement Avance (www.avance-impact.nl)   
Jouw privacy is van groot belang voor Avance. Graag informeren wij je dan ook via 
onze Privacy Policy omtrent de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen van 
informatie over de gebruikers van onze website. Door gebruik te maken van de website 
ga je akkoord met de volgende voorwaarden. 
 

Wat verzamelen wij? Je kunt anoniem onze website bezoeken en op die manier meer 
over Avance te weten komen. Wij verzamelen functionele en analytische cookie 
gegevens omtrent het gebruik van onze website over duur van het bezoek, gebruikte 

pagina’s etc. Dit doen we om de website gebruiksvriendelijk te maken.  
 
Wij verzamelen enkel jouw persoonsgegevens indien je vrijwillig jouw e-mailadres 
verstrekt, bijvoorbeeld voor het ontvangen van onze nieuwsbrief of voor de ontvangst 
van nadere informatie.  
 

Hoe gebruiken wij het? Indien je ons jouw e-mailadres of andere (indirect herleidbare) 
persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze gegevens enkel gebruiken om jouw onze 
nieuwsbrief te sturen danwel jouw vragen te beantwoorden. Indien je hebt aangegeven 
de nieuwsbrief niet langer te willen ontvangen, wordt jouw e-mailadres uit ons bestand 
verwijderd. Je doet dit via de link onderin in de nieuwsbrief. Wij zullen jouw 
persoonsgegevens alleen doorgeven aan derde partijen voor zover nodig voor onze 
dienstverlening of indien wij in alle redelijkheid van mening zijn dat we daartoe op grond 
van de relevante wet- of regelgeving verplicht zijn.  
 

Beveiliging. Jouw persoonsgegevens voor de nieuwsbrief slaan wij op binnen Mailchimp, 
daar gelden deze beveiligingsmaatregelen.  

 

Online opleiding. Deze staat los van deze website. De deelnemers van de Avance online 
opleiding krijgen via een persoonlijke inlog, toegang tot hun eigen leeromgeving in 
Huddle. Je leest Huddle’s Privacyverklaring hier. Dat van onze e-learning en 
Impactcampus vind je hier. 
 

Wijzigingen. Avance behoudt zich het recht voor deze Privacy Policy aan te passen. 
Deze aanpassingen zullen op onze website bekend worden gemaakt. Indien je na de 
aanpassing gebruik blijft maken van de website zal de aangepaste Privacy Policy op dit 
gebruik van toepassing zijn. 
 

Vragen? Indien je vragen of suggesties hebt ten aanzien van de privacy of indien je de 
aan ons verstrekte persoonsgegevens wenst in te zien, aan te passen of te laten 
verwijderen, kunt je contact met ons opnemen door een e-mail aan ons te 
sturen: info@avance-impact.nl.  
 

Klachten. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te 
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van 
persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit 
Persoonsgegevens. 
 

http://www.avance-impact.nl/
https://mailchimp.com/about/security/
https://www.thehuddle.nl/privacy-verklaring/
https://impactcampus.nl/privacy-policy/
mailto:info@avance-impact.nl

