
Levente 
 
Privacy statement 

Dit is het Privacy Statement van Levente, gevestigd te Lelystad. Levente respecteert de privacy van 
alle gebruikers van haar sites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft 
vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door uw persoonsgegevens op te geven op de website 
gaat u ermee akkoord dat Levente uw gegevens overeenkomstig dit Privacy Statement gebruikt. 

Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze 
website bezoeken. U kunt uw persoonsgegevens opgeven om informatie of diensten aan te vragen, 
om nieuwsbrieven te ontvangen, om u aan te melden voor een seminar / evenement of om producten 
van Levente aan te schaffen.  

Levente legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht. Uw gegevens kunnen door 
Levente worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten van Levente. Ook 
verwerkt Levente para)medische, en psychologische gegevens. Indien u hier bezwaar tegen heeft of 
uw gegevens wilt aanvullen, corrigeren of opvragen, kunt u hiervoor contact met Karin Windt 
opnemen. Levente verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande 
toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. 

Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden 
voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten. Om u bij het 
bezoek aan een website van Levente te kunnen herkennen, maakt de website incidenteel gebruik van 
cookies. Deze cookies gebruikt levente ook voor het verzamelen van gegevens over het bezoek van 
onze websites. De door u aan Levente op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons 
alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. 
U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. Levente garandeert in geen geval 
dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken. 

Ondanks dat Levente alle mogelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen en zal nemen, zijn aan 
de verwerking van uw persoonsgegevens via het internet risico's verbonden die inherent zijn aan het 
internetgebruik in het maatschappelijke verkeer.    

Op de website levente vindt u soms zelftests en zogenoemde polls in de vorm van vragenlijsten. 
Meestal wordt hierbij niet gevraagd om persoonsgegevens. Indien u wel gevraagd wordt 
persoonsgegevens in te vullen, wordt dit uitdrukkelijk vermeld. De ingevulde gegevens van de 
vragenlijst worden anoniem verzameld ten behoeve van onderzoek, en zijn dus niet te herleiden tot 
personen. Indien er behoefte is aan onderzoek met herleidbare gegevens voor onderzoek, wordt door 
ons altijd vooraf toestemming aan u gevraagd.  

Levente maakt gebruik van het statistiekenprogramma Google Analytics. Statistieken geven relevante 
informatie over de bezoekers van de website, zoals de meest gevraagde pagina's. Deze informatie is 
geanonimiseerd. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren of om meer 
gerichte informatie op de site te zetten. 

Deelnemers aan een eventueel discussieforum geven door registratie, indien van toepassing, 
toestemming voor de registratie van hun gegevens en geven toestemming voor publicatie op het 
internet van de door hen geleverde bijdrage. 

Op de website kunt u links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn 
geselecteerd, draagt Levente geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens 
door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de website die u bezoekt. 
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Als u meer wilt weten over de u betreffende persoonsgegevens die Levente verwerkt, kunt u contact 
met Karin Windt opnemen via de contactpagina.  
 
Levente behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacyverklaring. 
Controleer daarom regelmatig deze privacyverklaring voor het privacybeleid van Levente.nl 


