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Privacy	en	Cookie	statement		

Saddle	Professional	

 

1. Beheer 

De website van Saddle Professional.nl  staat onder beheer van Saddle Professional. De 

contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website. Hierbij houdt Saddle  Professional 

zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet 

bescherming persoonsgegevens.  

 

2. Gegevens van bezoekers. 

Saddle Professional bewaart u gegevens  wanneer u contact heeft met Saddle Professional. 

Dit contact kan telefonisch zijn  maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail 

benadert, het contactformulier invult, inlogt op uw account in de digitale leeromgeving, 

deelneemt aan chats in de digitale leeromgeving of ons via social media benadert.  

3. Gegevens die door de klant verstrekt worden 

Saddle Professional. kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende 

doeleinden gebruiken: 

Het inschrijven voor één of meer Cursussen .  

 Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de Opleiding, zoals, maar 

niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan. 

U op de hoogte te houden van nieuwe opleidingen en andere activiteiten. Indien u geen prijs 

meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door via een email 

(info@saddleprofessional.nl) of per brief aan Saddle Professional PO Box 221, 2100 AE 

Heemstede.  

4.  Gegevens verstrekken aan derden 

Gegevens die door de klant aan Saddle Professional zijn verstrekt zullen nooit aan derden 

worden doorgegeven. Tenzij er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te 

verstrekken. Medewerkers van Saddle Professional zijn verplicht tot geheimhouding van alle 

verstrekte gegevens.  

5. Aanpassing van klantgegevens 

Indien u een relatie met  Saddle Professional heeft, heeft u na schriftelijk verzoek, de 

mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht 

onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten 

verwijderen. Saddle Professional kan in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een 

door Saddle Professional voorgeschreven wijze door te geven.  
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6. Cookies 

De website van Saddle Professional maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig 

klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser 

op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om de 

website van Saddle Professional beter te laten functioneren en het webbezoek te 

monitoren.  

Via onze website worden cookies 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. Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag 

van individuen maar van grote aantallen bezoekers - geanonimiseerd - worden verwerkt tot 

grafieken en patronen die ons helpen om onze website te verbeteren en te 

optimaliseren.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. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, 

alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics 

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw 

browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een 

cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze 

en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser 

7. Facebook  

Op onze site is een knop opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op 

Facebook. Deze knop wordt gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook 

zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). 

Leest u de privacyverklaring van Facebook  (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien 

wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. 

8. Beveiliging 

De gegevens die de klant aan Saddle Professional. verstrekt, worden in een beveiligde 

omgeving opgeslagen. Saddle Professional maakt gebruik van zorgvuldige 

veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te 

voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze 

gegevens. 

9. Vragen 

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Saddle Professional. 

De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze 

Privacy Policy. 

10. Disclaimer 

Saddle Professional. is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de 

bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de 

website is daarvoor afdoende. 



Privacy en Cookie Statement Saddle Professional  

Januari 2016 
3 

Saddle Professional behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, 

toe te voegen aan of te verwijderen van de website.  

 

 


