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PRIVACY STATEMENT GreenICT WEBSITES 
 
Algemeen 
Stichting GreenICT (hierna: GreenICT) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar websites (hierna: de 
site) en draagt er zorg voor dat al uw persoonlijke data vertrouwelijk wordt behandeld. Wanneer u deze site 
bezoekt, zal informatie worden verzameld om u optimaal van dienst te kunnen zijn. In dit Privacy Statement treft u 
een zo exact mogelijke verklaring met betrekking tot welke gegevens zullen worden verwerkt, wat er met uw 
gegevens gedaan wordt en welke rechten u inzake daarvan heeft. 
 
Welke gegevens worden verwerkt door Stichting GreenICT? 
De gegevens die worden verwerkt door GreenICT kunnen worden onderscheiden in twee categorieën. Enerzijds 
de gegevens, die u heeft ingevuld in een invulveld van een GUI (Graphical User Interface) scherm van de site. 
Deze gegevens betreffen uw identiteit (zoals uw naam, adres, e-mail etc), als ook gegevens gerelateerd aan de 
vragen en/of opmerkingen die u heeft gesteld respectievelijk heeft geplaatst. Anderzijds de zogenaamde 
verkeersgegevens van de bezoekers van deze site. Het IP adres van uw computer kan bijvoorbeeld worden 
geregistreerd. Daarnaast kunnen we ook uw surfgedrag op deze site registreren. 
 
Cookies 
Een cookie is een klein tekstbestandje dat op de computer van de gebruiker wordt geplaatst. Cookies kunnen 
geen virussen verspreiden en kunnen niet worden uitgevoerd als code. Een cookie is uniek en kan alleen worden 
gelezen door de server die de cookie heeft geplaatst. GreenICT maakt gebruik van cookies om met behulp van 
Statcounter een beter beeld te krijgen van  bezoeken aan en bezoekersgedrag op onze site. Cookies kunnen ook 
worden gebruikt om onderstaande functionele redenen. 
 
Wat doet Stichting GreenICT met uw gegevens? 
Het doel van het verwerken van deze gegevens is:  
 
• Het verwerken van uw vraag/vragen en u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen bij GreenICT en de 

aan haar gerelateerde producten en diensten;  
• Het optimaliseren van de gebruikersvriendelijkheid van deze site;  
• Om u te vragen uw ervaringen met GreenICT te delen, ten einde u nog beter van dienst te kunnen zijn; 
• Eventueel in staat te zijn u (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties te kunnen aanbieden of u van 

relevante informatie of nieuwsbrieven te kunnen voorzien. De persoonlijke gegevens zullen alleen worden 
gebruikt voor de hiervoor genoemde doelen. 

 
Linken 
Deze site kan advertenties van derdepartijen of linken naar andere sites bevatten. GreenICT kan geen invloed 
uitoefenen op het privacybeleid van deze derden of hun sites. GreenICT is dan ook op generlei wijze 
verantwoordelijk voor deze partijen en hun sites. 
 
Beveiliging 
Indien gegevens worden opgeslagen, dan worden ze opgeslagen in de systemen van GreenICT. Hiervoor 
hanteert GreenICT een beveiligingsniveau dat past bij het type gegevens, dat beschermd dient te worden. 
 
Uw rechten 
U kunt GreenICT altijd vragen welke gegevens, met betrekking tot u, worden verwerkt. Een verzoek hiertoe kunt u 
doen via een e-mail. Ook verneemt GreenICT graag vragen en/of opmerkingen met betrekking tot verbeteringen, 
aanvullingen of andere correcties van u. GreenICT zal deze zo spoedig mogelijk verwerken. Indien u niet langer 
geïnteresseerd bent in het ontvangen van informatie, aanbiedingen of evaluaties kunt u dit via e-mail aan 
GreenICT kenbaar maken. Het versturen van onze nieuwsbrief zal, indien beschikbaar, alleen geschieden indien 
u hierom, per e-mail, heeft verzocht. De betreffende contactinformatie inclusief e-mailadres en linken vindt u 
hieronder. 
 
Informatie over het privacybeleid van Stichting GreenICT 
Voor alle overige vragen met betrekking tot het privacybeleid van Stichting GreenICT, kunt u een e-mail sturen 
naar privacy@greenict.org of per post naar: 
 
Stichting GreenICT 
Aldenhof 6711 
6537 DB Nijmegen 
Nederland 
 
Indien u andere vragen heeft, kunt u, voor een zo optimaal mogelijke afhandeling, het beste gebruik maken van 
onze pagina: greenict.org - contact - contactgegevens  


