
PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING 
 
 
Wij respecteren de privacy van onze bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die 
u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van gegevens geschiedt op een wijze die in overeenstemming 
is met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
 

Persoonlijke informatie 
Face the Future kan persoonsgegevens over u ontvangen als u contact met ons opneemt bij het invullen van een contactformulier, 
en wij kunnen die correspondentie bijhouden. Deze informatie is alleen toegankelijk voor Face the Future zelf en wordt niet gedeeld 
met andere partijen. Aanmelden is niet nodig om onze website te bekijken. 
 

Cookies 
Face the Future gebruikt alleen essentiële cookies om de functionaliteit van onze website te optimaliseren. We gebruiken geen 
cookies om persoonlijke gebruikersgegevens te verzamelen en te verwerken. 
 
Een cookie is een klein bestandje dat op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Essentiële cookies worden op het 
moment dat u de website bezoekt op de harde schijf van uw computer geplaatst en helpen een website bruikbaarder te maken door 
basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de websites mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan 
de website niet goed functioneren. Niet-essentiële cookies hebben toestemming nodig om op de harde schijf van uw computer te 
worden geplaatst. Aangezien Face the Future geen gebruik maakt van niet-essentiële cookies is dit niet van toepassing. 
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Kijk op onze contactpagina hoe u contact met 
ons kunt opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Informatie over het in- en 
uitschakelen en het verwijderen van cookies vindt u in de instructies en/of door gebruik te maken van de Help-functie van uw 
browser. 
 

Veiligheid 
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er 
aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde 
persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via onze contactpagina.  


