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Deze pagina is voor het laatst aangepast op 01 januari 2019. 

Agile Consortium respecteert de privacy van bezoekers van de website(s). De werknemers 

van het Agile Consortium verplichten zich, zorgvuldig en vertrouwelijk, in overeenstemming 

met de geldende regels betreffende de privacywetgeving, om te gaan met de gegevens die 

verzameld worden via de website(s). 

Wanneer verwerken wij gegevens 

Het Agile Consortium verwerkt gegevens die u bij uw inschrijving voor onze diensten 

(congres, workshop, bijeenkomst, examen) aan ons doorgeeft. Ook verwerken wij uw 

gegevens indien u informatie aanvraagt betreffende deelname of participatie in onze diensten. 

Tevens kunnen uw gegevens verwerkt worden bij een call for papers procedure of survey. 

Welke gegevens verzamelen wij 

Het Agile Consortium verzamelt die gegevens die nodig zijn om zo goed mogelijk gebruik te 

kunnen maken van onze diensten en om u te kunnen factureren voor afname van deze 

diensten. Het Agile Consortium verwerkt géén bijzondere persoonsgegevens zoals: ras, 

godsdienst of gezondheid. Wij verzamelen uw naam, functiegegevens en contactgegevens, 

zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, interesses/vakgebieden en voorkeur van te volgen 

sessies. 

Waar gebruiken wij uw gegevens voor 

Het Agile Consortium gebruikt uw gegevens om: 

• met u te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening; 

• bij te houden welke diensten u van ons heeft afgenomen; 

• u te informeren over onze diensten indien u daartoe verzocht heeft; 

• u toe te voegen aan onze mailinglist indien u daartoe verzocht heeft; 

• u te informeren over diensten die afgestemd zijn op de door u aangegeven 

interesses/vakgebieden; 

• te delen met een selectief aantal samenwerkingspartners voor de organisatie van onze 

bijeenkomsten. 

Verwerken van gegevens 

Persoonsgegevens verwerken en beveiligen wij zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de 

toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. 

Onze websites zijn mede daarom voorzien van een beveiligde SSL verbinding. Het Agile 

Consortium maakt gebruik van veiligheidsprocedures, om onder meer te voorkomen dat 

onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens of dat er persoonsgegevens verloren gaan. 

Het aanpassen of verwijderen van uw persoonsgegevens 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of om op te 

vragen. Het Agile Consortium, Postbus 54,3780 BB Voorthuizen, Nederland, Tel. +31 (0)342 47 51 
53, E-mail: info@agileconsortium.nl.  

mailto:info@agileconsortium.nl


In onze mailingen zit altijd een link waar u zich direct kunt afmelden voor onze nieuwsbrief 

of uw persoonsgegevens en interesses/vakgebieden direct kunt aanpassen. 

Bezoekersgegevens websites 

Wij maken bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein 

tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw 

computer, mobiel of tablet. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden 

herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website voor uw bezoek 

te optimaliseren. 

Op onze websites worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een websitebezoeker 

meest bezochte pagina’s. Het doel hiervan is om de werking van onze websites te 

optimaliseren. 

Het Agile Consortium heeft een verwerkingsovereenkomst getekend met Google dat er geen 

data wordt doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten. Tevens hebben wij Google 

Analytics geanonimiseerd. Dit houdt in dat uw IP-adres wordt gemaskeerd. 

U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft 

voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen 

minder of niet toegankelijk voor u zijn.  

Links naar andere websites 

Op de websites van het Agile Consortium kunnen links worden getoond naar externe 

websites. Het Agile Consortium draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de 

verwerking van uw gegevens door deze externe websites. Lees hiervoor het privacy beleid 

van de betreffende website die u bezoekt. 

Wijzigingen 

Het Agile Consortium behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het 

privacy beleid. Bezoek daarom regelmatig deze pagina. 

Disclaimer 

Aan de samenstelling en inhoud van de website(s) van het Agile Consortium wordt de uiterste 

zorg besteed. Het Agile Consortium aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de 

juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of 

nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden 

ontleend aan de inhoud van deze website. Het Agile Consortium behoudt zich het recht voor 

om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen. 

Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van de website(s) van het Agile Consortium 

mogen worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan 

ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van het Agile Consortium. 

Wanneer u fouten, vergissingen of andere storende zaken op de website(s) van het Agile 

Consortium tegenkomt, kunt u die via email aan ons melden. 
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