Disclaimer / Privacy

Aansprakelijkheid
De op deze website getoonde informatie is door gob-kindvriendelijk met zorg samengesteld, doch
voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Gob-kindvriendelijk aanvaardt
geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Gobkindvriendelijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van
de op de website van Uwhulp.nl opgenomen informatie en tarieven. Hoewel gob-kindvriendelijk alles
in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is gob-kindvriendelijk niet aansprakelijk voor informatie
en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Privacy – Statement
Persoonsgegevens
Gob-kindvriendelijk hecht er grote waarde aan dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt
op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw
privacy. Persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten. Op
bepaalde pagina’s op onze website, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze
gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op
een beveiligde server. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens
waarover wij beschikken en zullen uw persoonsgegevens tevens nooit verstrekken aan derden. Govkindvriendelijk gebruikt e-mailadressen voor custom audience targeting. Gob-kindvriendelijk streeft
naar een optimale beveiliging van gob-kindvriendleijk.nl en de informatie die er op te vinden is. U
heeft altijd het recht te vragen om verwijdering van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact
met ons opnemen via de mail of telefonisch.

Cookies
Gob-kindvriendelijk maakt gebruik van cookies, hiermee maken wij de website voor u
gebruiksvriendelijker. U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren, dit kunt u instellen in uw
webbrowser. Als u cookies weigert, is het mogelijk dat bepaalde pagina’s van gob-kindvriendelijk niet
voor u beschikbaar zijn.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele
aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze
privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

