P R IV A C YBE L E ID T R A IN IN G & C O A C H IN G 0- 100.

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de
persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van
de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de
Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
D O ELEIND EN V A N D E G E G E V E NSV E R W E R K ING.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan
worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier
of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling
daarvan. Na volledige afhandeling van uw vraag worden de gegevens verwijderd.
KLACHTENPROCEDURE.
Voor de klachtenprocedure verwijzen wij naar de algemene voorwaarden op onze website.
(10.1 t/m 10.4)
M E T W IE DEL EN W I J JOUW PERSO O NLIJKE GEGE V ENS?
Het komt voor dat andere partijen jouw gegevens van ons krijgen. Wij komen met deze
partijen in een overeenkomst overeen dat zij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan en zij
krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen
gebruiken jouw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en
niet voor eigen doeleinden. Er wordt echter enkel informatie of gegevens gedeeld indien jij
hiervoor toestemming geeft en dus op de hoogte bent hiervan. Training & Coaching 0-100
zal nooit gegevens verstrekken zonder jou hiervan in kennis te stellen.
LINKS.
Op onze Website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk
voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om
altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen
RECHT OP INZAGE EN CORRECTIE OF VERWIJDERING VAN UW GEGEVENS.
U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens.
Onze contactgegevens vindt u op onze contactpagina. We kunnen u vragen om zich te
identificeren, dit doen we om misbruik te voorkomen. Indien het door ons verstrekte

overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te
laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt
worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij
navolgend adres:
Training & Coaching 0-100 tnv Carla Stals Mussenberg 7 6085 CE Horn.
Carla@0-100.eu
AA NP A S S EN PRIV ACYBELEID .
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.
DISCLAIMER
Bij het bezoek van onze website verwacht je betrouwbare en actuele informatie. We
besteden dan ook de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de
informatie op onze website. Maar er kunnen altijd onjuistheden en onvolledigheden
opstaan.
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 onlinediensten.
• De informatie op onze website mag niet zonder toestemming onze voorafgaande
schriftelijke toestemming worden overgedragen, openbaar gemaakt, bewerkt of
verspreid.

