Mprise Privacy beleid
Mprise BV en haar werkmaatschappijen (hierna gezamenlijk aangeduid als Mprise) doen er alles aan
om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. Dit privacy beleid vertelt u hoe Mprise
persoonlijke informatie gebruikt en beschermt die u met Mprise deelt via mail en wanneer u deze
website gebruikt, inclusief hoe wij cookies gebruiken.
Wanneer wij u vragen om informatie te verstrekken waaraan u kunt worden geïdentificeerd, zal deze
informatie alleen worden gebruikt in overeenstemming met dit privacy beleid.
Als Mprise wijzigingen aanbrengt in dit beleid, wordt deze pagina dienovereenkomstig bijgewerkt.
Bezoekers van onze website
Wanneer iemand www.mprise.nl bezoekt, gebruiken we diensten van derden om standaard
internetloginformatie en details over gedragspatronen van bezoekers te verzamelen. We doen dit
om informatie te vinden, zoals het aantal bezoekers van de pagina's van de site. Als we via onze
website persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen, zullen we dit duidelijk maken en
uitleggen wat we ermee willen doen.
Op bepaalde pagina’s van deze website kunnen wij vragen om de volgende gegevens:
•
•

naam en functie
contactgegevens inclusief telefoonnummer en e-mailadres

Wat we doen met deze informatie
We hebben bepaalde informatie nodig om uw behoeften te begrijpen en de service die we bieden te
verbeteren om de volgende redenen:
•
•
•

•

Interne administratie
Inschrijving op een door Mprise aangeboden training
Met behulp van het e-mailadres dat u hebt opgegeven, kunnen we periodiek nieuwsbrieven
en promotionele e-mails sturen over nieuwe producten of andere informatie waarvan wij
denken dat deze relevant en interessant voor u is. U kunt zich zelf in- en uitschrijven voor
nieuwsbrieven.
We kunnen ook contact met u opnemen per e-mail, telefoon of post voor
marktonderzoeksdoeleinden of omdat u expliciet interesse hebt getoond in onze
dienstverlening of een baan die op onze website wordt geadverteerd of voor een open
sollicitatie.

Veiligheid
We hebben geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke processen opgezet om de informatie die
we online verzamelen te beschermen en te beveiligen.
We hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig is, maar geen
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enkele verzendmethode via internet of elektronische opslagmethode is 100% veilig. Hoewel we
ernaar streven om commercieel acceptabele middelen te gebruiken om uw persoonlijke gegevens te
beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.
Links naar andere sites
Dit privacy beleid is onder andere van toepassing op informatie die wordt verzameld via de website
van Mprise. Deze website bevat links naar andere sites die niet het eigendom zijn van of worden
beheerd door Mprise. Houd er rekening mee dat wij, Mprise, niet verantwoordelijk zijn voor de
privacy praktijken van dergelijke andere sites. We raden u daarom aan om het aldaar geldende
privacy beleid te lezen.
Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele telefoon worden geplaatst door
websites die u bezoekt. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënter te laten werken, en om
gegevens te geven aan de eigenaar van de website.
Hoe Mprise cookies gebruikt
Cookies op de website van Mprise worden op verschillende manieren gebruikt. Als u cookies weigert,
kunt u onze site nog steeds gebruiken. Sommige van onze zakelijke partners kunnen cookies op hun
sites gebruiken. We hebben geen toegang tot of controle over deze cookies.
i) Analyse
Mprise gebruikt een reeks analysetools van derden om informatie te verzamelen over hoe mensen
onze site gebruiken. Dit helpt ons ervoor te zorgen dat onze site voldoet aan de behoeften van
gebruikers en ons te helpen verbeteringen aan te brengen. Permanente-cookies slaan informatie op
over welke pagina's mensen bezoeken; hoe lang ze op de site staan; hoe ze daar kwamen; en waar ze
op klikken. Informatie die door cookies wordt verstrekt, helpt Mprise het profiel van bezoekers van
de site te analyseren en stelt ons in staat om wijzigingen aan te brengen om hun ervaring te
verbeteren.
Mprise staat niet toe dat analysebedrijven hun analysegegevens gebruiken of delen.
Cookies van derden
Cookies van derden worden niet rechtstreeks door Mprise ingesteld, maar door externe service- of
functionaliteitsproviders. Mprise gebruikt een aantal leveranciers die cookies plaatsen op Mprisewebsites om de diensten te leveren die zij leveren (bijvoorbeeld website-analyse).
Bovendien bevat de Mprise-website ingebouwde 'share'- of `like'-knoppen waarmee gebruikers van
de site gemakkelijk interessante informatie kunnen delen met collega's via sociale netwerken. Deze
sites kunnen een cookie instellen wanneer u ook bent aangemeld bij hun service. Mprise heeft geen
controle over de verspreiding van deze cookies.

Hoe verander ik mijn cookie-instellingen?
De meeste webbrowsers bieden enige controle over cookies via de browserinstellingen. Als u meer
wilt weten over cookies, waaronder hoe u kunt zien welke cookies zijn ingesteld en hoe u ze kunt
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beheren en verwijderen, gaat u naar www.aboutcookies.org of www.allaboutcookies.org.
Als u zich wilt afmelden voor Google Analytics op alle websites, gaat u naar
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Contact met Mprise
Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen hebt kunt deze per email stellen via email
adres privacy@mprise.nl of bellen naar 0318 508810.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
We houden onze privacy kennisgeving regelmatig in de gaten. Deze privacyverklaring is voor het
laatst bijgewerkt op 23-01-2019.
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