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PRIVACYVERKLARING 

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met 2en-

gage.nu organisatieadvies, Kreuzeveen 40, 8381 CN Vledder 

 

Gebruik van persoonsgegevens 

2engage kan persoonsgegevens van u verkrijgen, doordat u gebruik maakt van de diensten van 2 en-

gage,  omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan 2engage heeft 

verstrekt of omdat u een inschrijfformulier heeft ingevuld voor het volgend van een training, proeverij 

of workshop. Bij opgave van die gegevens is het duidelijk dat ze aan ons worden verstrekt om ze te 

verwerken. 

2Engage zal uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toe-

stemming hebt gegeven of als die op grond van de wet is toegestaan. Met de verstrekt gegevens kun-

nen we contact met u opnemen als u daar om verzoekt en/of u per mail te kunnen benaderen. Daar-

naast kan 2Engage uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u of 

met uw organisatie gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit een zakelijke 

dienstverlening. 

Welke persoonsgegevens? 

Bij 2Engage kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt: uw voor en achternaam, adres-

gegevens, telefoonnummer, emailadres en my motivation insightsprofiel.  

2Engage bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, 

waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden 

indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke 

verplichting. MMI Profielen worden nooit aan anderen verstrekt. 

2Engage maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. 

De aldus verkregen informatie wordt alleen daarvoor gebruikt.  

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek 

tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@2engage.nu. 2Engage zal zo snel mogelijk, maar 

binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

Beveiliging van uw gegevens.  

2Engage neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om mis-

bruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzingen tegen 

te gaan. De website van 2Engage maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat 

uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen zijn van misbruik, 

of u meer informatie wenst over de beveiliging van de door 2Engage verzamelde persoonsgegevens, 

neem dan contact op door te mailen naar info@2engage.nu 
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