Moodle Privacyverklaring
IC-Health en de partnerorganisaties die dit project uitvoeren, hechten veel waarde aan uw
privacy. In deze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met persoonlijke informatie die
wordt verzameld via https://ichealth-moocs.eu/ - IC-Health MOOC platform ("het Platform" of
"de Webpagina"). Door gebruik te maken van het Platform, stemt u in met het gebruik en de
verwerking van uw persoonlijke informatie in overeenstemming met dit privacybeleid.
Zoals bij de meeste webpagina's, is er bepaalde informatie die automatisch wordt
bijgehouden. Dit betreft de webpagina waar u net vandaan kwam als u een link naar ons
platform volgde, de internetbrowser die u gebruikt en alle zoekopdrachten die u heeft
uitgevoerd om een van onze pagina's te vinden. Deze informatie wordt alleen gebruikt voor
interne doeleinden om de activiteit op het platform te controleren. Dit gebeurt op anonieme
wijze.
Persoonlijke informatie die u via dit platform met ons kunt delen, zijn uw naam en
contactgegevens wanneer u zich registreert bij onze MOOC's. We verzamelen alleen de
minimale informatie die nodig is om te reageren op vragen en verzoeken.
Antwoorden op de quizzen die zijn ingebed in de MOOC's – aan het einde van elk thema en als
afronding van de gehele MOOC - worden verzameld door het IC-Health project en uitsluitend
gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden. Deze resultaten kunnen worden beschreven in
projectrapportages, gepresenteerd worden in wetenschappelijke publicaties of conferenties
en worden gebruikt bij verdere studies.
IC-Health deelt uw persoonlijke gegevens niet met andere organisaties of met andere
projecten zonder eerst uw toestemming te vragen. Persoonlijke gegevens worden
geanonimiseerd, zodat het onmogelijk is informatie individueel naar u terug te leiden. We
bewaren uw persoonlijke gegevens gedurende het project en tot een jaar na het einde om de
duurzaamheid van het project te garanderen, zelfs na de voltooiing ervan.
We beschikken over strenge technische en organisatorische beveiligingsprocedures om uw
gegevens te beveiligen, inclusief het gebruik van een SSL-certificaat en sterke wachtwoorden.
Ondanks dit adviseren we u te onthouden dat internet niet altijd een veilig medium is. Voelt u
zich onzeker over de aan ons verstrekte informatie, of wilt u informatie aanpassen of
verwijderen, neem dan contact met ons op via info@ichealth.eu
Dit platform gebruikt cookies om gedragspatronen van bezoekers op de webpagina te volgen,
zoals het onthouden of u bent ingelogd. Cookies zijn stukjes informatie die de webpagina naar
uw computer overbrengt. U kunt uw browser instellen om cookies te weigeren en indien u
deze wel accepteert, wordt u gevraagd ermee akkoord te gaan. Ga voor meer informatie over
cookies en hoe u ze uitschakelt naar www.allaboutcookies.org
IC-Health is een Horizon 2020 project van de Europese Commissie en we houden ons aan de
wetten, regels en richtlijnen van de Europese Commissie.

