
 

 

 

 

 

 

Privacy Policy | www.kids4dreams.nl en www.kids4dreams.com 

Wij respecteren uw recht op privacy. Uw gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt. Met 

deze privacy verklaring informeren wij u over onze werkwijze en wat er met uw gegevens wordt 

gedaan. 

 

Artikel 1 - Surfen 

Voor het surfen op onze site vragen wij geen persoonlijke gegevens van u. Telkens wanneer u onze 

website bezoekt, registreren wij wel uw klikgedrag. Dat wil zeggen de pagina’s die u bezoekt, de 

bestemmingen die u opvraagt en vanaf welke pagina u onze website weer verlaat. Dit doen wij alleen 

om de belangstelling voor bepaalde onderdelen van onze website te meten en om onze service zo 

goed mogelijk te kunnen verbeteren. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor eigen onderzoek. 

 

Artikel 2 - Persoonlijke gegevens / CV 

Voor een sollicitatieprocedure hebben wij een aantal persoonsgegevens van u nodig. Dit zijn onder 

andere uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer(s) en e-mailadres. Deze 

persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor zaken met betrekking tot uw sollicitatie. 

 

Artikel 3 - Nieuwsbrief 

Wanneer u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief, informeren wij u regelmatig per e-mail over 

passende vacatures en onze diensten. Wenst u geen nieuwsbrief meer van ons te ontvangen? Dan 

kunt u zich eenvoudig via een link in de nieuwsbrief afmelden. 

 

Artikel 4 - Wet persoonsgegevens 

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er zorg voor dat de 

persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Wij 

gebruiken uw gegevens om uw sollicitatie zo goed mogelijk af te ronden, om u op een snelle en 

zorgvuldige manier informatie te verschaffen over uw sollicitatie, diensten en om interne analyses 

voor de verbetering van onze dienstverlening uit te voeren. 

Wanneer u zich inschrijft, of zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden de gegevens die u verstrekt 

door Kids4Dreams B.V. in de database vastgelegd. Wij hanteren de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens. Kids4Dreams B.V. legt uw gegevens en uw sollicitatie vast. Uw gegevens kunnen 

worden gebruikt om u te informeren over relevante vacatures en diensten. 
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Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u contact met ons opnemen. Te allen tijde kunt u een 

overzicht opvragen van uw gegevens in onze database. Indien u niet (meer) wilt dat uw gegevens 

worden gebruikt voor toezending van informatie door ons dan kunt u dit aan ons kenbaar maken. 

 

Artikel 5 - Links 

De websites ‘’ www.kids4dreams.nl en www.kids4dreams.com ‘’  bevat links naar andere websites. 

Kids4Dreams B.V. kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de privacy van andere websites. 

 

Artikel 6 - Cookies 

‘’ www.kids4dreams.nl en www.kids4dreams.com ‘’ maakt gebruik van cookies. Een cookie is een 

tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Als u geen cookies wilt 

ontvangen, kunt u dit blokkeren. 
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