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Privacy statement

Privacystatement
Welke gegevens worden verzameld
Centric verzamelt algemene gegevens die nodig zijn om de website van het Productbeleid lokale overheid te kunnen
tonen en deze te verbeteren. Om het besloten gedeelte in te zien verstrekt u ons gegevens om vast te stellen of u
werkzaam bent bij de lokale overheid. Uw naam, functie, organisatie, e-mail en wachtwoord verstrekt u bij het aanvragen
van toegang. Deze gegevens worden versleuteld opgeslagen en alleen gebruikt om rechtmatige toegang te kunnen geven
tot het besloten gedeelte. Uw naam en e-mail worden gebruikt in het pdf-bestand indien u een pdf-bestand genereert met
informatie uit het besloten gedeelte.
Alle door de gebruiker aan Centric verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en niet
door Centric aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten
wordt verlangd.
Cookiebeleid Centric
Centricpblo.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website op
uw pc, tablet of mobiele telefoon wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. De website kan deze
informatie bij een later bezoek weer herkennen. Sommige cookies zijn nodig voor het gebruik van de website en andere
cookies vergemakkelijken het gebruik van de website of maken een gepersonaliseerde ervaring mogelijk.
Statistische cookies
Centricpblo.nl maakt gebruik van Google Analytics en Google Tag Manager om zicht te krijgen op websitestatistieken zoals
bezoekersaantallen en best bezochte pagina’s. Zo kan Centricpblo.nl de website optimaliseren en beter afstemmen op de
behoeften van de websitebezoekers.
Social media
Binnen de website van het productbeleid lokale overheid kunnen buttons opgenomen zijn van Facebook, Twitter,
LinkedIn, Google+ en video’s van YouTube. Deze werken door middel van stukjes code die van hen zelf afkomstig zijn.
Door middel van deze code worden cookies geplaatst die door deze bedrijven uitgelezen kunnen worden. Dankzij deze
cookies kunnen ingelogde gebruikers van geselecteerde social media bepaalde inhoud van onze website direct delen.
Voor onze website geldt dat er pas een social media cookie wordt geplaatst op het moment dat de button ook
daadwerkelijk wordt aangeklikt.
Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar
de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen
wijzigen.
Browserinstellingen
Toestemming voor plaatsen van deze cookies kan te allen tijde met geldigheid voor de toekomst worden herroepen door
de gebruiker, door de browserinstellingen aan te passen en het aannemen van cookies te weigeren.
Beveiliging van de gegevens
Om te voorkomen dat de gegevens van de website verkeerd worden gebruikt, hebben we versleuteling ingeschakeld op
onze website. Door middel van versleuteling wordt het gegevensverkeer tussen u en de webservers onleesbaar gemaakt,
zodat buitenstaanders daar geen toegang toe hebben.
Tot slot
In verband met nieuwe ontwikkelingen is het mogelijk dat wij de tekst van dit privacy statement van tijd tot tijd aanpassen.
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