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GEBRUIK GEGEVENS
Frontiers legt uw gegevens vast voor de 
uitvoering van uw opdracht. Uw gegevens 
worden vervolgens door Frontiers gebruikt 
om u periodiek op de hoogte te houden van 
onze activiteiten en projecten. Mocht u 
hier geen prijs op stellen, dan kunt 
u zich hiervoor schriftelijk of 
per e-mail (info@frontiers.nl) 
afmelden. Frontiers verstrekt 
uw gegevens niet aan derden 
zonder uw uitdrukkelijke 
voorafgaande toestemming, 
tenzij wij daartoe verplicht zijn op 
basis van de wet of een rechterlijke 
uitspraak.

PRIVACY
Stichting Frontiers Nederland verder te 
noemen Frontiers respecteert de privacy van 
alle gebruikers van haar sites en draagt er zorg 
voor dat de persoonlijke informatie die u ons 
verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt 
behandeld. Door uw persoonsgegevens op te 
geven op de website gaat u ermee akkoord 
dat Frontiers uw gegevens overeenkomstig dit 
Privacy Statement gebruikt.

Wij gebruiken alleen gegevens die 
uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door 
personen die onze website bezoeken. U kunt 
uw persoonsgegevens opgeven om informatie 
of diensten aan te vragen, om nieuwsbrieven 
te ontvangen, om een gift te geven, om u 
aan te melden voor een evenement of om 
producten van Frontiers aan te schaffen.
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hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor 
zover deze derden de informatie namens 
Google verwerken. Google zal uw IP-
adres niet combineren met andere 
gegevens waarover Google 
beschikt. U kunt het gebruik 
van cookies weigeren 
door in uw browser de 
daarvoor geëigende 
instellingen te kiezen. 
Wij wijzen u er echter op 
dat u in dat geval wellicht 
niet alle mogelijkheden van deze 
website kunt benutten. Door gebruik 
te maken van deze website geeft u 
toestemming voor het verwerken van de 
informatie door Google op de wijze en voor de 
doeleinden zoals hiervoor omschreven.

GOOGLE ANALYTICS
Deze website maakt gebruik van Google 
Analytics, een webanalyse-service die wordt 
aangeboden door Google Inc. (Google). 
Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ 
(tekstbestandjes die op uw computer worden 
geplaatst) om de website te helpen analyseren 
hoe gebruikers de site gebruiken. De door 
het cookie gegenereerde informatie over uw 
gebruik van de website wordt overgebracht 
naar en door Google opgeslagen op servers 
in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze 
informatie om bij te houden hoe u deze 
website gebruikt, rapporten over de website-
activiteit op te stellen voor de eigenaar van 
deze website en andere diensten aan te 
bieden met betrekking tot website-activiteit en 
internetgebruik. Google mag deze informatie 
alleen aan derden verschaffen indien Google 
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VRAGEN OVER UW GEGEVENS?
Neem contact met ons op.

Als u meer wilt weten, bijvoorbeeld over 
de u betreffende persoonsgegevens die wij 
verwerken, kunt u contact met ons opnemen 
via info@frontiers.nl.
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