Privacybeleid

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 01-09-2019.
Wij respecteren jouw privacy.
En we verplichten ons, zorgvuldig en vertrouwelijk, in overeenstemming met de geldende regels
betreffende de privacywetgeving, om te gaan met de gegevens die verzameld worden via de
website.
Wanneer verwerken wij gegevens.
Wij verwerken gegevens die je bij je inschrijving voor onze conferenties of onze ‘school’ aan ons
doorgeeft. Ook verwerken wij je gegevens als je per mail informatie vraagt aan ons.
Welke gegevens verzamelen wij.
Wij verzamelen gegevens die nodig zijn om te participeren aan onze activiteiten en om je te
kunnen informeren over onze activiteiten. Wij verwerken géén bijzondere persoonsgegevens
zoals: ras, godsdienst of gezondheid. Wij verzamelen je aanhef, voor- en achternaam,
tussenvoegsel, en contactgegevens, zoals, organisatienaam en e-mailadres.
Waar gebruiken wij je gegevens voor.
Wij gebruiken je gegevens om;
• met je te communiceren over deelname aan onze activiteiten
• je toe te voegen aan onze mailinglijst
Verwerken van gegevens.
Persoonsgegevens verwerken en beveiligen wij zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de
toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
Onze website is daarom voorzien van een beveiligde SSL-verbinding. Er wordt gebruik gemaakt
van veiligheidsprocedures, om onder meer te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot
persoonsgegevens of dat er persoonsgegevens verloren gaan.
Het aanpassen of verwijderen van je persoonsgegevens.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of om op te
vragen. In onze mailing zit altijd een link waar je je kunt afmelden.
Wijzigingen.
Wij behouden het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Bezoek daarom
regelmatig deze pagina.
Disclaimer.
Aan de samenstelling en inhoud van de website wordt de uiterste zorg besteed. We aanvaarden
echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe
of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van
welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website. Wij behouden het recht
voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

