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Wij zijn ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze 

verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke 

gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen, hoe je die gegevens kunt 

inzien of eventueel laten verwijderen. Zo weet je precies hoe wij werken. 

Dreamfactory Journaal 

Aanmelden 

Aanmelden voor het Dreamfactory Journaal (onze maandelijkse email met inhoudelijke tips) 

gebeurt op twee manieren: 

• Door je zelf aan te melden op ons Journaal rechtsboven op onze website 

• Als cursist na expliciete toestemming van de betreffende opdrachtgever 

Gegevens 

Wij bewaren alleen je Voornaam, Achternaam, emailadres en optioneel je bedrijfsnaam. 

Deze gegevens staan in een volledig losstaand systeem en worden uitsluiten gebruikt voor 

verzending van het Dreamfactory Journaal. Er is geen enkele koppeling met andere 

systemen. Data wordt niet geanalyseerd of gedeeld met anderen. 

Afmelden 

Dat kan door te klikken op de link onderaan elke Dreamfactory Journaal of door ons een 

email te sturen. 

Dreambase 

Mensen die wij persoonlijk / telefonisch / per mail ontmoeten: de gegevens die de persoon 

zelf verstrekt (zoals telefoonnummers, emailadressen, adresgegevens, berichten) worden 

opgenomen in onze database. Deze is alleen toegankelijk voor medewerkers van 

Dreamfactory. Er is geen enkele koppeling met andere systemen. Data wordt niet 

geanalyseerd of gedeeld met anderen. Deze informatie is alleen bedoeld om onze klanten en 

relaties goed te kunnen helpen met onze diensten. 

Website 

Het enige dat wij bijhouden op onze website is hoeveel bezoekers welke pagina bezoeken en 

hoe lang ze dat doen; om zo te bekijken welke pagina’s meer of minder interessant zijn voor 

onze bezoekers. Verdere gegevens worden niet bewaard of geanalyseerd. 

Inzien / verwijderen van gegevens / vragen 

Wil je weten welke gegevens wij van je hebben? Of wil je (een deel van) je gegevens laten 

verwijderen? Of heb je verdere vragen? 

Stuur een email naar info@dreamfactory.nl of bel met 070-3879083 

mailto:info@dreamfactory.nl

