
 

Disclaimer Fringe 
Fringe gaat uiterst zorgvuldig te werk bij het ontwikkelen en actualiseren van deze website. Desondanks 
kan Fringe geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gegevens en (soms snel) veranderende informatie. 
 
Fringe selecteert verwijzingen naar andere websites zorgvuldig. De inhoud van die websites valt echter niet 
onder de verantwoordelijkheid van Fringe. 
 

  



 

Cookies op de website van Fringe 
Op 25 mei 2018 is wetgeving ingegaan die betrekking heeft op de privacy en cookies.  
Fringe maakt gebruik van cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van fringe.works zodat Fringe deze kan 
verbeteren. Er wordt geen gebruik gemaakt van commerciële cookies. 
 
Wat zijn cookies? 
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst door de website die je bekijkt, om je 
computer te kunnen herkennen tijdens je bezoek. Het belangrijkste doel van de cookie-wetgeving is bescherming 
van jouw privacy. De cookie-wetgeving is verwerkt in artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet, zie 
www.rijksoverheid.nl/nieuws en http://wetten.overheid.nl. Een uitleg over cookies en privacy vind je op 
Consuwijzer. 
 
Google Analytics cookies 
Fringe gebruikt voor de website fringe.works Google Analytics cookies. Dit is nodig om inzicht te krijgen in het 
gebruik van de website.  
 
Welke gegevens verzamelen we? 
Als je de website bezoekt, verwerken we geanonimiseerd de volgende gegevens over jouw bezoek: 

● Jouw IP-adres (anoniem gemaakt)  

● Gegevens over jouw activiteiten op onze website (bijvoorbeeld welke pagina’s je bezoekt en hoe lang) 

● Jouw internetbrowser en het type apparaat 

Om dit zo privacy-vriendelijk mogelijk te maken heeft Fringe: 
● een bewerkersovereenkomst met Google gesloten; 

● het IP-adres anoniem gemaakt 

● opties om gegevens te delen uitgezet 

● geen andere Google-diensten in combinatie met deze Google Analytics-cookies. 

 
Geen cookies voor marketing of registratie persoonlijke gegevens 
Fringe gebruikt geen cookies waaruit persoonlijke informatie kan worden herleid, zoals een telefoonnummer of e-
mailadres. Fringe gebruikt ook geen cookies voor e-mail- of marketingacties. 
 
Cookies uitschakelen en verwijderen 
Wil je cookies uitschakelen of verwijderen als je internet gebruikt? Dit kun je doen via je browserinstellingen of via 
de uitleg op de website Your Online Choices. 
Wil je tegengaan dat cookies van Google Analytics geplaatst worden op jouw computer, download dan software van 
Google voor je browser (een zogeheten plug-in) die plaatsing van Google Analytics cookies voorkomt. Let op: deze 
instelling geldt dan voor alle websites die je bezoekt. Zie https://tools.google.com. 
Zie voor meer (Engelstalige) informatie over Google Analytics cookies: 
https://developers.google.com/. 
 
  

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2012/12/20/oplossing-voor-cookies-die-gegevens-verzamelen.html
http://wetten.overheid.nl./
https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies
http://www.youronlinechoices.com/be-nl/
https://tools.google.com./
https://developers.google.com/


 

Privacy verklaring Fringe 
Fringe respecteert je privacy en gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. In deze verklaring leggen we uit welke 
persoonsgegevens we verwerken via https://www.fringe.works en hoe we daarmee omgaan. 
 
Fringe houdt zich aan de wet die geldt voor gegevensbescherming in Nederland. Dat betekent onder andere dat we 
persoonsgegevens rechtmatig verwerken, deze gegevens goed beveiligen en deze alleen onder voorwaarden delen 
met derden. Heb je een vraag, opmerking of verzoek? Neem contact op met hello@fringe.works 
 
De website www.fringe.works wordt beheerd door Fringe. Fringe is de verwerkingsverantwoordelijke voor de 
verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 
 
Bedrijfsnaam: Fringe 
Adres: oVVice Arnhem, Jansbuitensingel 30, 6811 AE Arnhem 
KvK-nummer: 62736590 
 
Externe websites via links 
Op onze website staan links naar externe websites. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten 
fringe.works. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar 
de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website. 
 
Met wie delen we je persoonsgegevens? 
Fringe verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de 
uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw 
gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau 
van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Fringe blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
 
Beveiliging van persoonsgegevens 
Fringe zorgt ervoor dat derden niet bij jouw persoonsgegevens kunnen (via diefstal of onrechtmatige verwerking). 
Dat doen we onder meer op deze manieren: 

● Onze website is beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld 

gegevens die je op het vragenformulier invult, versleuteld verzonden. 

● Onze software is geüpdatet. 

● Toegang tot elektronische systemen is beveiligd met onder andere een wachtwoord. 

● Alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot jouw persoonsgegevens; 

● We sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht jouw persoonsgegevens verwerken. 

 
Hoe lang bewaren we gegevens? 
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor we ze hebben ontvangen. Heb je ons 
een e-mail gestuurd, dan verwijderen we jouw mailadres binnen 1 jaar na onze laatste correspondentie met jou. De 
bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons wettelijke verplichtingen bestaan om gegevens langer te bewaren 
en/of beschikbaar te houden. 
 
 
 
 
 
 



 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om 
je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van 
jouw persoonsgegevens door Fringe en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons 
een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een 
ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, 
gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de 
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hello@fringe.works. Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in 
behandeling nemen. 
 
Wijzigingen 
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. Deze versie is van 6 
september 2018. 
 


