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Privacy statement website  
 

Privacy 
Insula Dei Huize Kohlmann respecteert de privacy van de bezoekers van deze website. 
De door u aan ons verstrekte persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd 
in overeenstemming met de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Insula Dei 
Huize Kohlmann is verantwoordelijk voor de exploitatie van deze website.  
 
Onze websites kunnen verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van 
anderen bevatten. Dit privacy statement is niet van toepassing op deze websites en wij 
raden u aan het privacy beleid van de websites van deze anderen na te lezen zodat u op de 
hoogte bent hoe zij met uw privacy omgaan.  
 
Persoonsgegevens die u achterlaat  
Door het gebruik van het contactformulier op onze website laat u persoonsgegevens bij ons 
achter. Wanneer u het contactformulier op onze website invult, vragen wij u om uw naam, 
telefoonnummer en e-mailadres.  
U kunt via de website ook reageren op vacatures. Wanneer u het contactformulier op onze 
website invult, vragen wij om uw naam, geslacht, geboortedatum, emailadres, 
telefoonnummer en eventueel uw CV en sollicitatiebrief.  
 
Wij verzamelen deze persoonsgegevens zodat wij contact met u kunnen opnemen. De 
gegevens die u ons via het contactformulier verstrekt, bewaren we zolang als nodig is voor 
de beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek/vraag. Uw CV en sollicitatiebrief 
bewaart Insula Dei Huize Kohlmann slechts één maand, of met toestemming één jaar. 
Deze persoonsgegevens verstrekken wij niet aan derden. Insula Dei Huize Kohlmann heeft 
een gerechtvaardigd belang bij dit contactformulier. Een contactformulier is handig voor 
bezoekers om laagdrempelig om snel contact op te nemen.   
 
Cookies 
De website van Insula Dei Huize Kohlmann maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine 
informatiebestandjes die een website op uw hardware (bijvoorbeeld computer of 
smartphone) achterlaat. Op deze website worden verschillende cookies gebruikt. 
Onderstaand vindt u een overzicht van de cookies die deze website gebruikt. 
 
Functionele cookies: 
Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren. Deze 
cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, 
eventuele inloggegevens op te slaan, om het gebruik van de website te vergemakkelijken en 
te optimaliseren. Daarnaast worden deze cookies gebruikt voor het opsporen van misbruik 
van de website. 
 
Social media cookies: 
Informatie op de website kan worden gedeeld via social media. Daarvoor kan gebruik 
worden gemaakt van de op de website aanwezige social media buttons. Deze functioneren 
op basis van social media cookies die zijn geplaatst door de social media partijen (zoals 
bijvoorbeeld Facebook, Twitter en LinkedIn). Door op een social media button te klikken, 
wordt u doorgeleid naar de website van de desbetreffende social media partij. Voor het 
gebruik van de cookies van de social media partijen verwijzen wij naar de informatie hierover 
op de websites van deze social media partijen. Deze informatie kan regelmatig wijzigen 
zonder dat wij daar enige invloed op hebben.  
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Analytische cookies: 
Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de website. 
Hiervoor wordt onder meer gebruik gemaakt van de software van Google Analytics ꜟ. De 
website van Insula Dei Huize Kohlmann verzamelt automatisch bepaalde niet-
identificeerbare informatie omtrent de bezoekers van haar website, waaronder  

- datum en tijd van toegang tot de website;  
- vanuit welke regio u de website bezoekt; 
- via welke andere website u op deze website bent gekomen;  
- welke pagina’s u heeft bezocht (hoe lang en hoe vaak) en in welke volgorde; 
- of er foutmeldingen zijn opgetreden; 
- het internetadres van de website vanwaar u bent doorgelinkt naar deze website; 
- welk besturingssysteem u heeft gebruikt,  
- de onderdelen, informatie en pagina’s van de website die u heeft bezocht en/of 

bekeken,  
- alsmede het materiaal die u doorstuurt of downloadt van deze website. 

 
De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te 
stemmen op de wensen en de behoeftes van de bezoekers. Deze technische informatie 
wordt ook gebruikt voor het beheer van deze website en om de website en dienstverlening 
van Insula Dei Huize Kohlmann te optimaliseren. Daarnaast kunnen deze gegevens worden 
gebruikt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.  
 
Wij kunnen de niet-identificeerbare informatie eventueel doorgegeven aan derden en deze 
gegevens worden bewaard voor toekomstig gebruik.  
 
Wettelijke grondslag cookies  
Voor cookies die geen of weinig inbreuk op uw privacy maken, is geen toestemming van u 
vereist. Dit zijn vaak cookies die een website beter laten werken (zoals de analytische en 
functionele cookies). Insula Dei Huize Kohlmann vraagt wel altijd toestemming aan u om de 
social media cookies te mogen plaatsen.  
 
Bewaartermijnen cookies  
Insula Dei Huize Kohlmann bewaart cookies voor maximaal zes maanden.  
 
Cookie-instellingen wijzigen 
U kunt met behulp van uw browserinstellingen aangeven dat u niet (langer) wilt dat er 
cookies op uw hardware worden geplaatst. In dat geval worden er alleen functionele cookies 
geplaatst nu deze nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de website. Daarnaast wordt 
er in dat geval een zogenaamde no-follow cookie geplaatst om vast te kunnen leggen dat er 
alleen functionele cookies mogen worden geplaatst. Voor elke browser en voor elke 
computer moet u dit opnieuw instellen. Instructies hierover vindt u hier: 
 
Chrome  
Internet Explorer  
Firefox 
Anders  
 
Wanneer u ervoor kiest om met behulp van uw browserinstellingen aan te geven dat u niet 
(langer) wilt dat er naast de functionele cookies ook andere cookies op uw hardware worden 
geplaatst, dan kan dat de mogelijkheden en het functioneren van de website beïnvloeden. 
 
 
 

https://www.seniorweb.nl/artikel/cookies-verwijderen
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen#w_alle-cookies-verwijderen
https://www.seniorweb.nl/artikel/cookies-verwijderen
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Beveiliging 
Insula Dei Huize Kohlmann spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en 
technische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen 
onrechtmatige verwerking en/of verlies. Werknemers van Insula Dei Huize Kohlmann, die 
toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn gehouden aan een 
geheimhoudingsbeding. Persoonsgegevens worden opgeslagen op een beveiligde server en 
worden niet gecombineerd met andere persoonlijke gegevens waarover wij mochten 
beschikken.  
 
Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er 
toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke 
doeleinden te gebruiken. Insula Dei Huize Kohlmann kan hiervoor nooit op enigerlei wijze 
aansprakelijk worden gesteld.  
 
Wat zijn jouw rechten? 
Jij als betrokkene heeft de volgende rechten: 
- het recht op inzage en kopie; 
- het recht op rectificatie en wissing; 
- het recht op gegevenswissing; 
- het recht op beperking van de verwerking; 
- het recht bezwaar te maken tegen de verwerking; 
- het recht op overdraagbaarheid van gegevens; 
- het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming; 
- het recht om toestemming in te trekken; 
- het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming. 
 
Wilt u gebruik maken van één of meer van de bovenstaande rechten, dan kunt u deze per e-
mail kenbaar maken aan de Functionaris Gegevensbescherming: cbrandts@insuladei.nl, 
dan wel door een brief te sturen naar: 
Insula Dei Huize Kohlmann 
t.a.v. C. Brandts 
Postbus 9011 
6800 DN Arnhem  
 
Let op: bovenstaande rechten zijn niet absoluut. Dat wil zeggen dat Insula Dei niet in alle 
gevallen gehoor hoeft te geven aan een verzoek ter uitoefening van één van voornoemde 
rechten. Omdat een cookie informatie bevat die niet identificeerbaar is, kunt u deze 
bovenstaande rechten niet uitoefenen.  
 
Afhankelijk van het type verzoek, kunnen wij u vragen om u te legitimeren. We reageren 
binnen vier weken op uw verzoek.  
 
Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u ook een klacht indienen bij de 
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-
bij-de-ap  
 
Vragen, opmerkingen en klachten 
Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit privacy statement of de 
manier waarop Insula Dei Huize Kohlmann uw gegevens registreert, gebruikt en verwerkt, 
dan kunt u deze per e-mail kenbaar maken via cbrandts@insuladei.nl. 
 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap
mailto:cbrandts@insuladei.nl
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Dan wel door een brief te sturen naar: 
Insula Dei Huize Kohlmann 
t.a.v. C. Brandts 
Postbus 9011 
6800 DN  Arnhem 
 
Wij streven ernaar binnen vier weken na ontvangst van uw vraag, opmerking of klacht te 
reageren.  
 
Aanpassen Privacystatement 
Insula Dei Huize Kohlmann kan dit Privacy statement aanpassen. Het meest actuele privacy 
statement is altijd via de websites van Insula Dei Huize Kohlmann te raadplegen. 


