
Privacy Statement

Logistiek Cluster Flevoland (LCF) is een initiatief van gemeenten Almere, Lelystad en 
Zeewolde. Binnen LCF werken Windesheim, ROC van Flevoland, Horizon en Win4All met 
elkaar samen.
Wij zijn gehouden om de privacy van de bezoeker van onze website te beschermen. 
LCF verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of 
omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Om het gebruik van de website te bevorderen kunnen 
wij uw gegevens vastleggen in een bestand. Wanneer u informatie bij ons aanvraagt, 
vragen wij u uw naam, e-mailadres en andere relevante contactinformatie in te voeren. 
We gebruiken de verzamelde informatie uitsluitend om contact met u op te kunnen nemen 
in het kader van een gangbare relatie, om een optimaal gebruik van onze website en diensten 
mogelijk te maken en om u op de hoogte te houden van interessante informatie/diensten.

LCF zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij houden ons aan de wettelijke 
bewaartermijnen.

U kunt via e-mail info@lcflevoland.nl een bericht sturen als u wilt weten welke gegevens over 
u zijn vastgelegd, als u gegevens wilt corrigeren of als u gegevens wilt laten verwijderen. 
Daarnaast kunt u doorgeven dat u niet langer prijs stelt op het per e-mail ontvangen van 
nieuwsbrieven en/of persberichten. 
LCF verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken om te voldoen 
aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, 
sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging 
en vertrouwelijkheid van uw gegevens. LCF blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
LCF gebruikt technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op 
uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de 
website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en 
onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website 
optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat
deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
LCF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde 
wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er 
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@lcflevoland.nl.
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op andere websites die met de
website van LCF verbonden zijn. 
LCF behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. 
Controleer deze daarom regelmatig.
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Intellectuele eigendomsrechten
LCF behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met 
betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch 
materiaal en logo‘s). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor 
eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om, zonder uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van LCF, de inhoud van deze website over te nemen, te vermenigvuldigen of op 
welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.
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