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Algemene site voorwaarden DB DOORBRAAK coaching en training. 

Privacy Beleid 

We beloven dat we je informatie vertrouwelijk behandelen. Hier kun je meer lezen over zekere privacy beleidsregels 

die geïmplementeerd zijn in de bedrijfsvoering van DB DOORBRAAK coaching en training, nader te noemen 

DOORBRAAK en die tevens van toepassing zijn op persoonlijke informatie die ons verstrekt wordt via deze website. 

Hierdoor ben je, je bewust van het type persoonlijk identificeerbare informatie die we kunnen vragen en hoe we met 

deze informatie omgaan. 

 

*Actuele Privacy Beleid* 

In verband met de aard van het internet waarbij nieuwe technologische ontwikkelingen elkaar snel opvolgen, kan 

het nodig zijn dat DOORBRAAK haar privacy beleid van tijd tot tijd moet vernieuwen. Wanneer dit gebeurt dan kun je 

de meest actuele versie van ons privacy beleid terugvinden op de algemene bedrijfswebsite op www.dbdoorbraak.nl 

<http://www.dbdoorbraak.nl . We adviseren je om regelmatig ons privacy beleid door te nemen met het oog op 

mogelijke veranderingen. Je toekomstige gebruik van deze website is onderworpen aan het dan actuele privacy 

beleid. 

 

Verzamelen en gebruik van informatie 

In het algemeen kun je deze site bezoeken zonder persoonlijk identificeerbare informatie over jezelf prijs te geven. 

Het kan echter voorkomen in bepaalde secties van deze website, dat we, om gebruik te kunnen maken van onze 

diensten, je zullen vragen om een account aan te maken, of we kunnen je vragen om vragen of reacties in te zenden 

of informatie op te vragen, deel te nemen aan enquêtes, onderzoeken of wedstrijden, in te schrijven voor 

nieuwsbrieven of deel te nemen in discussiegroepen. Wanneer dit het geval is, zullen we je vragen om een online 

formulier in te vullen met eventueel ook persoonlijk identificeerbare informatie zoals je naam, gebruikersnaam, e-

mailadres en contactinformatie. Deze informatie kunnen wij gebruiken om je producten, diensten of aangevraagde 

informatie toe te sturen, om je identiteit te verifiëren wanneer je toegang wilt tot het beveiligde gedeelte van de 

website, om je op de hoogte te houden van producten en/of diensten die je hebt afgenomen of die je interessant 

zou kunnen vinden, en om de inhoud en algemene administratie van de website te verbeteren. Wanneer je een 

geregistreerde gebruiker bent en berichten plaatst op een forum van de site, dan kunnen andere gebruikers je 

gebruikersnaam zien en je een persoonlijk bericht sturen, maar zij zullen nooit toegang hebben tot andere 

persoonlijke gegevens zoals je e-mailadres tenzij je deze gegevens zelf in een publiek bericht plaatst. 

 

Privacy van kinderen 

DOORBRAAK erkent het belang van privacy van kinderen en we moedigen ouders en voogden aan om een actieve rol 

te spelen in het beschermen van de privacy van hun kinderen bij online activiteiten en interesses. DOORBRAAK 

verzamelt geen persoonlijk identificeerbare gegevens van kinderen jonger dan 13 en de internet activiteiten en 

diensten van DOORBRAAK zijn ook niet bedoeld voor kinderen onder de 13. Wanneer kinderen van onder de 13 om 

wat voor reden dan ook een online formulier willen invullen van DOORBRAAK, dan moeten zij hier expliciet 

toestemming voor hebben gekregen van hun ouders of voogd. Omdat wij onze gebruikers en klanten niet om hun 

leeftijd of geboortedatum vragen, is het voor DOORBRAAK ondoenlijk om te controleren of we onbedoeld gegevens 

hebben verkregen van kinderen onder de 13. 

 

Cookies 

De websites van DOORBRAAK gebruiken kleine tekstbestanden die cookies heten om het algemene gebruik van de 

sites te verbeteren. Een cookie is een beetje informatie wat opgeslagen wordt in de tijdelijke internet bestanden 

folder op de harde schijf van de gebruiker en bevat informatie over de gebruiker. Een voorbeeld hiervan is een 

cookie die opgeslagen wordt op je computer op het moment dat je inlogt in het beveiligde gedeelte van de website 

en wat onze site vertelt dat je een legitieme bezoeker bent. Zou je de cookie onmiddellijk verwijderen, dan wordt je  

ook onmiddellijk uitgelogd. Het is voor ons niet mogelijk om met behulp van cookies gebruikers persoonlijk te  
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identificeren. Je kunt sommige gedeeltes van onze websites alleen bezoeken wanneer je in je browser instellingen 

het gebruik van cookies toestaat. 

 

Statistische Informatie 

De website software houdt gegevens bij over het totale aan bezoekers aan onze website, het aantal bezoeker aan 

individuele pagina’s, IP adressen van bezoekers en de link van waaruit toegang verkregen wordt tot onze site. Deze 

gegevens worden door ons gebruikt om fouten op te sporen in de website, trends te signaleren en statistieken bij te 

houden over het functioneren van de site. Ze bevatten echter nooit persoonlijk identificeerbare gegevens. Deze 

gegevens kunnen gedeeld worden met anderen voor analyse doeleinden en opdrachten die leiden tot verbeterd 

functioneren van de website. 

 

Disclosure 

Het is mogelijk dat we persoonlijk identificeerbare informatie, cookie gegevens en statistische gegevens delen met 

organisaties die we inhuren om ons te helpen bij onze services. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat we je persoonlijk 

informatie doorgeven aan een organisatie om een dienst te kunnen leveren. Zo worden onze nieuwsbrieven 

bijvoorbeeld geleverd door Aweber en Feedburner en zij kunnen de nieuwsbrieven niet verzenden tenzij we je e-

mailadres geven (zo kan TPG ook geen brieven leveren tenzij je het adres geeft waar de brief bezorgd moet 

worden). We zullen ook persoonlijk identificeerbare informatie verstrekken aan overheidsinstanties wanneer we hier 

rechtshalve toe verplicht worden. We zullen persoonlijk identificeerbare informatie nooit verkopen aan een ander 

bedrijf of organisatie met uitzondering van de situatie waarbij DOORBRAAK verkocht wordt aan een andere 

eigenaar; hierbij krijgt de nieuwe eigenaar als enige toegang tot de informatie. In het geval van liquidatie of 

faillissement van DOORBRAAK zal alle persoonlijk identificeerbare informatie worden vernietigd. 

 

Koppelingen naar externe websites 

Op onze sites kun je koppelingen tegenkomen naar andere websites waar DOORBRAAK geen controle heeft over 

inhoud en beleid. Het plaatsen van deze koppelingen betekent niet dat DOORBRAAK de visies en/of missies en 

beleidsregels van deze externe sites onderschrijft. DOORBRAAK is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de 

inhoud en beleid van deze externe websites en het gebruik van deze sites is onderworpen aan hun eigen 

beleidsregels. Klikken op links naar externe websites is altijd voor eigen risico van de gebruiker. DOORBRAAK zal 

echter nooit bewust links plaatsen naar externe sites die schade toebrengen aan je computer of schadelijk voor je 

zijn op andere wijze.  

We doen ons best om alleen links te plaatsen die het gebruikersgemak verbeteren en je helpen vinden wat je zoekt. 

 

Veiligheid 

DOORBRAAK kan gebruik maken van procedures en technische maatregelen die bedoeld zijn om jouw persoonlijk 

identificeerbare informatie te beschermen tegen verlies, diefstal, oneigenlijk gebruik, openbaarmaking, verandering 

of vernietiging. DOORBRAAK kan gebruik maken van encryptie technieken, secure socket layers, firewalls, interne 

restricties, wachtwoord bescherming en ander beveiligingsmaatregelen die helpen voorkomen dat er iets 

ongewensts gebeurd met jouw persoonlijk identificeerbare informatie. 

 

Mutaties Persoonlijk Identificeerbare Informatie 

Wanneer je persoonlijk identificeerbare informatie hebt verstrekt teneinde een account aan te maken op onze 

websites of forums of om je aan te melden voor onze nieuwsbrieven, dan ben je ten alle tijde in staat om deze 

informatie te bekijken, corrigeren of te verwijderen. Informatie die eenmalig verstrekt is, kan in principe op verzoek 

worden verwijderd uit onze administratie. Hiervoor kun je contact opnemen per email via info@dbdoorbraak.nl < 

http://www.dbdoorbraak.nl/contact/>.  

Ook wanneer je vragen hebt ten aanzien van ons privacy beleid kun je contact opnemen per email via 

info@dbdoorbraak.nl < http://www.dbdoorbraak.nl/contact/>. 
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