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Privacy Disclaimer 2019
In deze ‘Privacy Disclaimer’ beschrijven wij hoe The Goodplace (‘The Goodplace’ of ‘wij’) alle informatie gebruiken en
beschermen wanneer je onze website gebruikt.
We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat jouw privacy wordt beschermd. Vragen wij je om bepaalde informatie
te verstrekken waarmee je bij het gebruik van deze kunt worden geïdentificeerd, dan kan je er zeker van zijn dat deze
gegevens alleen worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring.
Alle informatie die wordt ingediend op deze website wordt alleen door The Goodplace gebruikt en zal nooit worden
doorgegeven aan derden, leveranciers of klanten.
The Goodplace zal dergelijke informatie of gegevens niet langer bijhouden dan nodig is voor de bestemde doeleinden.
De website kan links (hyperlinks) naar andere websites bevatten. Jouw gebruik van dergelijke hyperlinks is onderworpen
aan deze beleidsverklaring. Wanneer je de links gebruikt, verlaat je onze website. Gebruik en toegang tot andere
websites vallen niet onder deze beleidsverklaring en het is je eigen verantwoordelijkheid om de andere websites en het
privacybeleid van die websites te controleren om na te gaan hoe je informatie en gegevens worden behandeld als je
deze bezoekt of gebruikt.
Je hebt het recht om toegang te vragen tot en / of de correctie of verwijdering van persoonlijke informatie over jou die
door ons wordt bewaard.
Als je vragen hebt over deze Privacy en Gegevensbescherming, neem dan contact met ons op via The Goodplace,
Kievitstraat 2, 3514 VB Utrecht.
Door deze beleidsverklaring te accepteren, ga je akkoord met het gebruik (inclusief de verwerking en opslag), overdracht
en openbaarmaking van jouw informatie en gegevens waarnaar wordt verwezen in deze beleidsverklaring.
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