
	

 
Privacybeleid en Cookies in het kader van de AVG 
  
 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
  
Wat doen wij met uw persoonsgegevens en wie is daarvoor 
verantwoordelijk? 
 
Banning Projects ontvangt, verwerkt en beveiligt in het kader van met u 
afgesproken overeenkomst gegevens conform de wet Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG).  
 
De wet AVG impliceert dat u kunt vragen om uw gegevens te wissen, te 
corrigeren, te bekijken of over te dragen. Daarnaast kunt u vragen de 
verwerking van uw gegevens te beperken en/of bezwaar maken tegen de 
verwerking. 
 
Het is uw eigen keuze en verantwoordelijkheid uw gegevens met Banning 
Projects te delen. Banning Projects deelt uw gegevens nooit met derden 
en alleen met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 
 
Banning Projects verwerkt uitsluitend uw persoonsgegevens voor het 
het beoogde doel en uitvoeren van een overeenkomst. 
 
Banning Projects bewaart en bewerkt dus uw gegevens uitsluitend voor 
het verlenen van de door u gevraagde diensten, voor de eigen 
bedrijfsvoering en administratie. Dus als u met ons mailt, verwerkt 
Banning Projects  uw gegevens om contact met u op te nemen, zoals bij 
uw aanvraag en het verlenen van een dienst (advies, projectmanagement, 
training, coaching, familie- of organisatieopstellingen, 
workshop/werkconferentie of opleiding). Banning Projects gaat er dan 
vanuit dat u ons hiervoor toestemming verleent. 
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Verzoek tot beperking of verwijdering persoonsgevens 
 
Stuur een mail met uw verzoek voor verwijdering of beperking van uw 
persoonsgegevens naar info@banningprojects.nl. Uiteraard zijn ook uw 
vragen, tips en klachten hierop welkom.  
 
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens.  
 
Ook kunt u via info@banningprojects.nl navragen op welke manier 
gegevens beveiligd worden en wat er gebeurt in het geval van een 
datalek. 
  
  
 
Cookies 
 
Deze site maakt gebruik van cookies: kleine tekstbestanden die op uw 
computer worden geplaatst om de site een betere gebruikerservaring te 
bieden. Cookies worden over het algemeen gebruikt om 
gebruikersvoorkeuren te behouden, informatie op te slaan voor zaken als 
winkelwagentjes en geanonimiseerde tracking gegevens te bieden aan 
applicaties van derden, zoals Google Analytics. 
  
Google Analytics-cookies. 
Via Google Analytics worden geanonimiseerd gegevens over het 
surfgedrag verzameld. Onze webhosting service provider heeft met 
Google een bewerkersovereenkomst afgesloten. Zo kunnen wij zien hoe 
bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website 
verbeteren. “Gegevens Delen” is uitgeschakeld: er wordt geen gebruik 
gemaakt van andere google-diensten in combinatie met Google Analytics-
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cookies.” 
Cookies zullen uw surfervaring in de regel verbeteren. Je kan echter de 
voorkeur geven aan het uitschakelen van cookies op deze site en op 
anderen. De meest effectieve manier om dit te doen, is door cookies in de 
browser uit te schakelen.  
 
Banning Projects raadt u  aan de Help-sectie van uw browser te 
raadplegen of een kijkje te nemen op the About Cookies website die 
richtlijnen biedt voor alle moderne browsers. 
 
— 
 
This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to 
help the site provide a better user experience. In general, cookies are used 
to retain user preferences, store information for things like shopping carts, 
and provide anonymised tracking data to third party applications like 
Google Analytics. As a rule, cookies will make your browsing experience 
better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on 
others. The most effective way to do this is to disable cookies in your 
browser. We suggest consulting the Help section of your browser or 
taking a look at the About Cookies website which offers guidance for all 
modern browsers. 
  
  
  
  
Het privacybeleid in het kader van de AVG opgesteld en is laatst gewijzigd 
op 3 juli 2018.  
 


