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1. Privacyverklaring
 Respect voor privacy en bescherming van persoonsgegevens zijn een belangrijk onderdeel in de dagelijkse werkzaam-

heden bij Gen25. We geven een hoge prioriteit aan de bescherming en beveiliging van uw gegevens. Middels deze priva-
cyverklaring willen wij u de transparantie bieden in welke gegevens wij verzamelen, wat wij hiermee doen en hoe u hier 
invloed op heeft.

 
2. Contact
 Heeft u vragen over dit document, of de verwerking van gegevens (verzoek om inzage, wijzigen of verwijderen van ge-

gevens) dan kunt u die stellen per e-mail via privacy@gen25.com.
 
3. Website Gen25
 Wanneer u de website www.gen25.com bezoekt kunt u beslissen om persoonlijke gegevens met ons te delen, bijvoorbeeld 

als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, inschrijft voor een webinar, content download. De gegevens die wij op deze 
manier verzamelen worden alleen door Gen25 verwerkt met als doel u te ondersteunen met de juiste dienstverlening. Indien 
wij uw persoonsgegevens gebruiken om, anders dan op uw verzoek, op een later moment contact met u op te nemen, vra-
gen wij hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens zullen niet met derden worden gedeeld. Verder maken wij ook gebruik 
van first-party cookies. 
 
De Gen25 website wordt gehost in de Europese Unie om een hoog niveau van bescherming te kunnen waarborgen.

 
4. Samenwerking met Salesforce
 In het geval dat wij evenementen en/of digitale campagnes uitvoeren in samenwerking met Salesforce zullen wij de per-

soonsgegevens die u verstrekt bij het aanmelden en/of downloaden, delen met Salesforce. Uw data wordt door Salesforce 
verwerkt volgens de richtlijnen van de Salesforce Privacy Statement en kan gebruikt worden voor marketingdoeleinden. In 
elk geval zullen wij, voordat u uw persoonsgegevens met ons deelt, duidelijk aangeven of de campagne of het evenement 
een samenwerking betreft.

 
5. Wat is een cookie
 Cookies zijn kleine gegevensbestanden dat door uw browser op uw computer of mobiele apparaat opgeslagen wordt. De 

cookie zorgt ervoor dat de website u als gebruiker kan herkennen en uw acties en/of voorkeuren onthoudt. 
 
De meeste internet browsers ondersteunen cookies. Gebruikers kunnen hun browser echter zo instellen dat bepaalde 
soorten cookies of specifieke cookies worden geweigerd. daarnaast kunnen gebruikers cookies op elk moment verwijderen.

 
6. Waarom gebruiken wij cookies?
 Om ervoor te zorgen dat u een positieve ervaring heeft wanneer u de Gen25 website bezoekt maken wij gebruik van cook-

ies. Deze cookies analyseren de interactie van bezoekers met de Gen25 website. Met deze informatie kunnen wij de website 
beter laten aansluiten bij het surfgedrag van de bezoekers en uw gebruikerservaring verbeteren. 
 
We maken hiervoor gebruik van Google Analytics en Salesforce Pardot first-party cookies. Het is voor zowel Gen25 als 
Google niet mogelijk om u en uw online activiteiten te identificeren. Cookies slaan geen persoonsgegevens op, maar onder 
andere informatie over het ip-adres, webbrowser en besturingssysteem.

 
7. Hoe lang bewaart Gen25 cookies?
 Cookies worden niet langer dan 24 maanden op uw computer bewaard en u kan op elk moment besluiten de cookies te 

verwijderen binnen uw browserinstellingen.
 
8. Cookie instellingen
 U kan er zelf voor kiezen om het gebruik van cookies te weigeren of blokkeren wanneer u de Gen25 website bezoekt. Dit 

kan u doen via de instellingen in uw browser. Meer informatie over hoe het verwijderen of weigeren van cookies vindt u via 
de volgende links: 

 Cookie settings in Chrome
 Cookie settings in Firefox
 Cookie settings in Safari
 Cookie settings in Internet Explorer

Privacy Statement

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
https://support.apple.com/nl-nl/HT201265
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

