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Privacy Statement / Privacy Beleid
***
Uw privacy wordt zeer zorgvuldig door ons gewaarborgd en wij gebruiken uw persoonlijke
gegevens alleen voor het afhandelen van uw evt. verzoeken en zullen niet zonder uw
toestemming aan derden verstrekt danwel verkocht worden. Deze gegevens kunnen niet meer
gebruikt worden en wanneer u aangegeven heeft dat wij uw verdere gegevens niet mogen
gebruiken, worden ze verwijderd. Onderstaand treft u de volledige tekst aan van ons Privacy
Beleid.
***
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De internetdiensten en website van de Stichting Foundation Sharing Knowledge The
Netherlands - Ukrain (www.fsknu.com /.nl) (hierna ook aangeduid met “FSK N-U” of “wij”)
worden tot uw beschikking gesteld onder de volgende voorwaarden. Door de internetdiensten
en website te gebruiken, wordt u (de “gebruiker”) geacht de voorwaarden te accepteren.
1. FSK N-U verzamelt slechts persoonsgegevens van haar site indien de bezoekers hiermee
instemmen. Persoonsgegevens zijn gegevens die worden toegekend aan een specifiek individu
of rechtspersoon, inclusief, bijvoorbeeld een donateur of volger of telefoonnummer, emailadres, persoonlijke voorkeuren en informatie over online activiteiten die direct verwijzen
naar hem of haar. Wanneer u toegang wilt tot bepaalde vertrouwelijke pagina's of wanneer u
aan ons wilt doneren, kan FSK N-U echter uw persoonsgegevens nodig hebben.
Wanneer er in deze situatie persoonsgegevens worden verstrekt, zal FSK N-U deze informatie
vertrouwelijk behandelen, uitgezonderd indien dezelfde informatie door werknemers van FSK
N-U benodigd is voor de uitvoering van de opdracht(en) of indien het doel is u te informeren
over diensten en projecten van FSK N-U, of indien de informatie benodigd is door justitiële
autoriteiten of dit bij wet is vereist.
Persoonlijke informatie zal niet beschikbaar worden gesteld aan de bezoekers van onze site en
zal niet verkocht worden aan andere organisaties. FSK N-U neemt verantwoordelijkheid
wanneer het gaat om navolging van dit privacybeleid binnen de organisatie, door uw
persoonsgegevens te beschermen met secure servers, door naamregistratie en het coderen van
financiële gegevens welke worden gebruikt bij donaties. Enig ander materiaal, informatie en
ideeën (transmissie) welke u overbrengt via de site zal worden beschouwd als nietvertrouwelijk en niet uw eigendom. Bovendien, persoonsgegevens die door u openbaar
worden gemaakt door middel van bijvoorbeeld chat rooms, forums, message boards en/of
nieuwsgroepen die u worden aangeboden door FSK N-U, worden publieke informatie. FSK
N-U is niet verantwoordelijk voor het vrijkomen van persoonsgegevens in deze situaties. FSK
N-U is vrij om deze gegevens en de daarbij gebruikte ideeën, know-how of technieken te
openbaren, kopiëren, reproduceren, distribueren en/of op andere wijze te gebruiken voor
commerciële en niet-commerciële doeleinden.
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2. U kan een 'cookie' ontvangen voor herkenningsdoeleinden zodat u zich niet wederom hoeft
in te schrijven wanneer u een volgende keer de site bezoekt. Indien u niet herkend wilt
worden bij een volgende bezoek, stel dan uw Internet Browser in om de cookies te
verwijderen van uw harde schijf, om alle cookies te behouden of om een waarschuwing te
ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen.
3. Wanneer uw persoonsgegevens niet gebruikt mogen worden als basis voor verder contact,
dient u ons hierover te informeren. Wij zullen uw verzoek respecteren. Wanneer uw
persoonsgegevens aangepast dan wel verwijderd dienen te worden, laat ons dit dan weten via
e-mail. Om ons in staat te stellen met u contact op te nemen indien wij vragen hebben,
verzoeken wij u uw volledige naam, emailadres en telefoonnummer achter te laten. Onze
server verzamelt de domeinnamen (dus niet de emailadressen) van de bezoekers van onze site.
Deze informatie wordt verzameld onder andere om het aantal bezoekers van de site, de tijd
die bezoekers besteden op de site en de bekeken pagina's te achterhalen. FSK N-U gebruikt
deze informatie om de inhoud van de site te verbeteren.
4. De site kan links naar niet-FSK N-U-sites bevatten, welke niet onder het beheer van FSK
N-U vallen. Het is ook mogelijk dat niet-FSK N-U-sites links bevatten naar de FSK N-U site.
FSK N-U is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of naleving van de privacy
regels van zulke sites. FSK N-U biedt deze links aan om het gebruiksgemak van de site te
bevorderen. Het opnemen van links naar andere niet-FSK N-U-sites impliceert geen
goedkeuring van FSK N-U met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.
5. FSK N-U kan tussentijds dit privacybeleid bijwerken wanneer er zich ontwikkelingen
voordoen op het gebied van de technologieën die FSK N-U gebruikt om met u te
communiceren. Herzieningen zullen bekend worden gemaakt via deze privacybeleid pagina.
Wanneer u nog op- of aanmerkingen of vragen heeft omtrent dit privacybeleid, laat ons dit
dan weten via het contact formulier.
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