De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website
www.springboard-methodology.com bezoekt.

1. Beheer & beveiliging
De website www.springboard-methodology.com staat onder beheer van Eau B.V.
(Beheerder) en wordt gehost in een gecertificeerd Nederlands datacenter. De
contactgegevens van Eau B.V. zijn te vinden op voornoemde website.

2. Gegevens van bezoekers
Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan
www.springboard-methodology.com worden permanent bewaard, maar wel
anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of
organisatie. Eau B.V. zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen
gegevens.

3. Cookies
3.1

Eau B.V wenst geen of zo gering mogelijke inbreuk te maken op

de persoonlijke levenssfeer van de bezoeker en heeft daarom het gebruik van
cookies geminimaliseerd;
3.2

Eau B.V. maakt gebruik van functionele sessie cookies om de functionaliteit

en gebruik van de website voor bezoekers te optimaliseren. Deze cookies vallen
buiten de cookiewet, maar Eau B.V. wilt desondanks het gebruik van deze cookies
aan bezoeker melden;
3.3

Eau B.V. maakt tevens gebruik van Google analytics, met bijbehorende

analytische cookies, met als doel om informatie te verkrijgen om de kwaliteit en/of
effectiviteit van het bezoek aan deze website om dit te kunnen verbeteren. Eau B.V.
hanteert daarbij voor Google analytics de instellingen conform de richtlijn van het
College Bescherming Persoonsgegevens waardoor Eau B.V. voldoet aan Wet
bescherming persoonsgegevens (Wbp) zonder toestemming van de bezoeker te
vragen voor het gebruik van deze cookies. Desondanks wilt Eau B.V, het gebruik van
deze cookies aan bezoeker melden;
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3.4

Eau B.V. maakt naast de onder b) en c) genoemde cookies geen gebruik van

andere cookies;
3.5

De website www.springboard-methodology.com biedt koppelingen van en

naar de websites van onze partnernetwerken en social media aan. Als u een link
naar een van deze websites of social media volgt, houd er rekening mee dat deze
partijen eigen cookies kunnen plaatsen en hun eigen privacy beleid hebben en dat
Eau B.V. geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor een dergelijk
beleid aanvaard. Controleer dit beleid, indien beschikbaar, voordat u enige
persoonlijke gegevens bij deze websites indient.

4. Gegevens die vrijwillig door de klant worden verstrekt
4.1

De gegevens die door de bezoeker vrijwillig aan Eau B.V. worden verstrekt op

www.springboard-methodology.com via het contactformulier, de e-mail
(info@springboard-methodology.com), bij het downloaden van beschikbare
documentatie en bij het aanmelden voor de nieuwsbrief worden opgenomen in het
bezoekersbestand van Eau B.V. en worden gebruikt om betrokkene op de hoogte te
houden van ontwikkelingen gerelateerd aan www.springboard-methodology.com;
4.2

De gegevens die door de bezoekers vrijwillig aan Eau B.V. zijn verstrekt kan

Eau B.V. delen met haar dochterondernemingen en met de door haar
geaccrediteerde partners;
4.3

De gegevens die door de bezoekers vrijwillig aan Eau B.V. zijn verstrekt kan

Eau B.V. met derden delen in geval van de verkoop van het bedrijf of activa. Eau
B.V. zal in dergelijke gevallen handelen conform dan geldende wet- en regelgeving;
4.4

Tevens zal Eau B.V. de gegevens die door bezoekers vrijwillig aan Eau B.V. zijn

verstrekt delen wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te
verstrekken.

5. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Eau B.V. De
contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van
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deze Privacy Policy.

6. Disclaimer
Eau B.V. 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.

7. Beveiliging
De gegevens die de klant aan @ verstrekt, worden in een beveiligde omgeving
opgeslagen.

8. Aanpassing van gegevens
De bezoeker heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te
wijzigen. Eau B.V. kan de bezoeker in een dergelijk geval vragen om de wijziging op
een door Eau B.V. voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan
legitimatie worden verlangd.
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