Privacy statement School of Supernatural Heroes (SSH)
De SSH verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende
wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw
persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons
gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u
van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.
Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:
•

De door studenten verstrekte persoonlijke informatie en

•

Data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website.

Verwerking van uw gegevens
De SSH houdt een studentenadministratie bij. De SSH is een parttime Bijbelschool, waarvoor
inschrijfgeld wordt betaald. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats,
telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en achtergrondinformatie). Het verzamelen
van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer u zich aanmeldt als student of
wanneer u interesse heeft in het volgen van de school. Ook vindt persoonlijke werving plaats
via een aanmeldformulier.
Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te geven aan de
overeenkomst (deelnemerschap). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor
commerciële doeleinden.
Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of
deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen telefonisch doorgeven aan de
administratie van de SSH: 0341 – 424 785 (tijdens kantooruren) of per e-mail:
info@schoolofsupernaturalheroes.nl.
Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze
activiteiten. De SSH is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u
informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt
ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een
kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van de SSH,
Berencamperweg 10, 3861 MC, Nijkerk.

E-mail
Wanneer u als student of geïnteresseerde uw e-mailadres aan de SSH hebt verstrekt, wordt
u per e-mail geïnformeerd, om u op de hoogte te brengen van bijeenkomsten, behaalde
resultaten, survey’s en huiswerk.
De SSH maakt bij het verzenden van e-mails gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt
verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of
je de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan de SSH haar informatie aan jou verder
optimaliseren en beter afstemmen op jouw interesses. Ons registratiesysteem maakt het
ook mogelijk om selecties aan te maken, waardoor wij meer gericht specifieke doelgroepen
kunnen benaderen.
Afmelden e-mail nieuwsbrieven of actienetwerken
Wilt u minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment
afmelden bij de administratie van de SSH, telefonisch: 0341 – 424 785 (tijdens kantooruren)
of per e-mail: info@schoolofsupernaturalheroes.nl.
Contact met studenten en geïnteresseerden
De SSH informeert haar studenten en geïnteresseerden per e-mail, telefoon en/of sociale
media.
Bezoek aan onze website
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje
dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op jouw harde
schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een
volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
Tracking cookies van onszelf
Met jouw toestemming plaatsen wij een cookie op jouw apparatuur, welke kan worden
opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten
komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk
bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, emailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel,
zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.
Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel

van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te
krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de
informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google
niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten.
De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wij hebben
Google verzocht om jouw IP-adres te maskeren en wij hebben een bewerkersovereenkomst
met Google gesloten.
Social media
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of
delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door
middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door
middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de
privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen
wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies
verwerken.
De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie
wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op
servers in de Verenigde Staten.
In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je
vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.
Beveiliging
De SSH heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke
gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze
manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers
die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen
gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare
doeleinden.

Vragen over privacybeleid
De SSH houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem
dan contact op met ons.
Contactgegevens
Onze contactgegevens voor vragen/opmerkingen/klachten m.b.t. de verwerking van
persoonsgegevens zijn:
School of Supernatural Heroes
Berencamperweg 10
3861 MC Nijkerk
T: 0341 – 424 785
E: info@schoolofsupernaturalheroes.nl
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