
                                               

 
 

Privacy verklaring website Heliomare 
Heliomare gaat met de grootste zorgvuldigheid om met de (persoons)gegevens van 
bezoekers die in het kader van een bezoek van haar website beschikbaar komen. Heliomare  
zal daarom deze (persoons)gegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in 
deze privacyverklaring beschreven doeleinden.  
 
Verwerking persoonsgegevens 
Alle gegevens die door onze site worden verzameld, worden strikt vertrouwelijk behandeld. 
Verstrekte persoonsgegevens, bijvoorbeeld door het invullen van een sollicitatieformulier of 
een verzoek om informatie, worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt 
en worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van 
een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting 
 
Bewaartermijn 
Heliomare bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld en dan vanuit wettelijke verplichtingen 
nodig is. 
 
In kaart brengen bezoek website 
Heliomare verzamelt en analyseert informatie over het gebruik van de website, zoals het 
aantal bezoekers, de meest bezochte pagina's en de duur van een bezoek. Het programma 
maakt daarbij gebruik van zogenaamde 'cookies' (tekstbestandjes die op uw computer 
worden geplaatst) om te kunnen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. Meer 
informatie over de cookies-wetgeving en het gebruik van cookies op www.heliomare.nl 
vindt u op de pagina Cookies. 
Bij het verwerken van onze websitestatistieken worden de IP-adressen van de bezoekers 
geanonimiseerd: van alle IP-adressen wordt het laatste deel verwijderd, waardoor van een 
gebruiker nog wel het land is te bepalen, maar niet de exacte locatie. 

Aanpassen/uitschrijven 
Wij bieden alle bezoekers van de website de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of 
verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dat moment aan ons is verstrekt. Als u uw 
gegevens wilt aanpassen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact 
opnemen met de functionaris gegevensbescherming informatieveilig@heliomare.nl 
 
Privacybeleid van derden 
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden waarnaar vanuit onze 
website wordt verwezen. Heliomare is  niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites 
noch voor de verwerking van de persoonsgegevens dan wel andere gegevens door de 
beheerders van deze sites. 
Heliomare controleert regelmatig of we aan deze privacyverklaring voldoen. Bij vragen of 
een klacht over deze privacyverklaring of onze andere gegevensverwerkingen, kunt u 
contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming informatieveilig@heliomare.nl 
 
Privacyreglement 
Voor meer informatie kunt u het privacyreglement inzien. 
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