Algemeen privacybeleid TISM Bree
TISM verwerkt, beheert en beveiligt uw persoonlijke gegevens met de grootste zorgvuldigheid. Dit
privacystatement geldt voor de persoonlijke gegevens die ontstaan via uw bezoeken aan de website
www.tismbree.be en www.tismbree.eu . U gaat akkoord met ons privacybeleid door deze websites te
gebruiken.

•

•

Contactformulier: Het contactformulier is vrij te gebruiken. De verplichte velden, naam en emailadres, worden online bewaard om achteraf contact op te nemen. Het gebruik van de 'robotspam-locator' wordt gebruikt om spam tegen te gaan. Ieder verzonden formulier wordt in onze
organisatie intern behandeld. Gegevens door de bezoeker aangereikt worden niet gedeeld met
derden.
Stageaanvragen: we maken gebruik van een online formulier om stageaanvragen te ontvangen.
Tijdens het invullen van het formulier gaat de aanvrager akkoord met het verwerken van de
persoonsgegevens. Ieder verzonden formulier wordt in onze organisatie intern behandeld.
Gegevens door de bezoeker aangereikt worden niet gedeeld met derden.

Klikgedrag en webstatistieken
TISM meet ondermeer de mate waarin haar website wordt bezocht alsook het klikgedrag op onze
website. Wij houden m.b.v. Google Analytics en SiteStats algemene gegevens bij van onze
bezoekers. Het gaat hierbij ondermeer om de meest bezochte pagina’s, surfgedrag en het type
webbrowser van de bezoeker. Aan de hand van webstatistieken wordt bekeken op welke wijze de
geboden informatievoorziening en navigatiestructuur kan worden verbeterd. Deze informatie is niet tot
u herleidbaar en uw identiteit blijft hiermee afgeschermd. Met deze informatie informeren wij op vraag
geen externe partijen.
Verstrekking van gegevens aan derden
Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten TISM, tenzij:
• TISM dit doet in het kader van wettelijke verplichtingen;
• dit niet onverenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen.
Sites gelinkt aan websites van TISM Bree
De website van TISM ( www.tismbree.be en www.tismbree.eu ) bevat links naar sites die niet door of
in opdracht van onze school zijn vervaardigd. TISM kan dan ook op geen enkel moment en in welke
vorm ook aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van gelinkte sites en hoe die sites uw
persoonsgegevens behandelen.
Publicatie schoolfoto’s en video’s
Tijdens het schooljaar worden er regelmatig foto’s en video’s gemaakt van projecten, activiteiten en/of
uitstappen. Deze mediabestanden worden achteraf op de website gepubliceerd. Alle teksten en
beelden blijven het intellectueel eigendom van TISM. Op deze beelden geldt het auteursrecht. Indien
u wenst dat bepaalde foto’s waarop uw kind voorkomt verwijderd of niet gepubliceerd mogen worden,
neem dan contact op met onze school.

Tijdens de inschrijving van nieuwe leerlingen wordt expliciet gevraagd naar de
publicatiemogelijkheden van foto- en videomateriaal. De ouder(s) vult dit persoonlijk in.

