Privacy
Atelier dell’ Arte gaat zeer zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens.
Na het doorgeven van gegevens via een inschrijfformulier of aanmelding
via e-mail voor deelname aan een van onze cursussen of evenementen,
voor onze nieuwstips of voor verhuur van onze accommodaties, geef je
ons toestemming deze gegevens te verwerken in de zin van de Wet
Bescherming Persoonsgegevens.
Wij delen geen gegevens
Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het uitvoeren van de
opdracht(en) die je aan ons verstrekt, het eventueel verzenden van de
periodieke nieuwstips, het contact opnemen om onze diensten uit te
kunnen voeren en het informeren over eventuele wijzigingen daarvan.
Atelier dell’ Arte bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk. Wij
verstrekken je gegevens niet aan derden voor commerciële doeleinden.
Beveiliging
Wij gaan vertrouwelijk om met je verstrekte gegevens en nemen
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en
ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Je hebt altijd het recht om je
gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen en kunt een verzoek
daartoe sturen naar info@atelierdellarte.nl of atelierdellarte@online.nl
Wijziging van deze bepalingen
Hoewel de kans uiterst gering is dat Atelier dell’ Arte wijzigingen
aanbrengt in deze bepalingen, is de wetgeving nog in beweging en
behouden wij ons het recht voor om up-to-date te blijven en deze te
kunnen aanpassen. De gebruiker stemt er bij voorbaat mee in gebonden
te zijn aan iedere wijziging in deze bepalingen en voorwaarden. Het
verdient aanbeveling om deze privacy-statement geregeld te raadplegen
zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.
Disclaimer Bij het bezoek van onze website verwacht je betrouwbare en
actuele informatie. We besteden hier dan ook de grootst mogelijke zorg
aan maar er kunnen altijd onvolledigheden op staan. Houd daarom altijd
rekening met het volgende:
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die
voortvloeit uit de inhoud en het gebruik van onze website. Wij garanderen
geen foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website
of van onze online diensten. Informatie, logo’s & foto’s op onze website,
mogen niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming worden
overgedragen, openbaar gemaakt, verspreid of te worden bewerkt.

