
Privacyverklaring voor de websites runework.eu en jaspisschool.eu 

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze websites en dragen er zorg voor 
dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 
Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming 
is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. 

Onder persoonsgegevens vallen zowel uw naam en adresgegevens, als ook alle 
informatie die Jaspis School en Rune Werkplaats van u verkrijgt en alle informatie die 
wordt verzameld in het kader van opleidingen, trainingen en/of persoonlijke 
begeleiding. 

Doeleinden van de gegevensverwerking 
Wij gebruiken uw gegevens alleen om een goede dienstverlening aan u te verzorgen. 
Onder de verwerking van uw gegevens horen in ieder geval het verzamelen, 
vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, 
gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere 
vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, als 
ook het afschermen, uitwisselen en vernietigen ervan. 

Google Analytics 
Wij maken geen gebruik van Google Analytics  

Gebruik van cookies 
Wij maken op onze website geen gebruik van cookies. Mocht U hiervoor toch angst 
hebben, dan kunt U cookies uitzetten via uw browser. 

Retargeting 
Wij maken geen gebruik van retargeting. 

Facebook, Twitter en LinkedIn 
Op deze sites zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op 
sociale netwerken Facebook en LinkedIn en. Deze knoppen worden gerealiseerd 
door een code die wordt aangeleverd door Facebook en LinkedIn zelf. Deze code 
plaatst onder meer een cookie. Lees hiervoor de privacyverklaring van Facebook en 
LinkedIn om te zien wat zij met de persoonsgegevens doen die zij met deze code 
verwerken. 

Nieuwsbrief en mailingen 



Na 25 mei 2018 ontvangt u onze Jaspis Nieuwsbrief  alleen nog als u zich 
daarvoor heeft aangemeld. Tevens houden wij u dan via mailingen (niet meer dan 
twee per maand) op de hoogte van verschillende activiteiten die wij bieden 
(voorlichtingen, lezingen, masterclasses, workshops, trainingen, opleidingen). 
Indien u dit niet op prijs stelt kunt u ons dit ten alle tijden laten weten. Een e-mail naar 
runewerkplaats@gmail.com ofwel jaspisschool@gmail.com volstaat. 

	


