Privacy en Cookie Statement Tai Chi Online
VERTROUWELIJKE EN ZORGVULDIGE BEHANDELING VAN PERSOONSGEGEVENS:
Tai Chi Online respecteert je privacy en behandelt de persoonlijke informatie die je verstrekt
vertrouwelijk en zorgvuldig.
Door je persoonsgegevens op te geven op de website ga je er mee akkoord dat Tai Chi Online je
gegevens overeenkomstig dit Privacy en Cookie Statement gebruikt.
VASTLEGGEN VAN PERSOONSGEGEVENS:
Tai Chi Online gebruikt alleen gegevens die je uitdrukkelijk en vrijwillig verstrekt wanneer je de
website bezoekt.
Je geeft persoonsgegevens door wanneer je:
●

je aanmeldt voor een (online) training, workshop of cursus

●

een dienst of product aanschaft

●

je aanmeldt voor de nieuwsbrief

●

informatie aanvraagt

Tai Chi Online legt deze gegevens vast voor de uitvoering van je vraag of opdracht.
GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS:
Persoonsgegevens kunnen door Tai Chi Online worden gebruikt om je te informeren over relevante producten en diensten van Tai Chi Online. Indien je hier bezwaar tegen hebt of wanneer
je gegevens wilt corrigeren of opvragen, kun je contact met ons opnemen.
Afmelden voor nieuwsbrieven kan eenvoudig door het klikken op de link die in iedere nieuwsbrief
staat.
GEGEVENS WORDEN NIET AAN DERDEN VERSTREKT:
Tai Chi Online verstrekt je gegevens niet aan derden zonder je uitdrukkelijke voorafgaande
toestemming tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.
GEBRUIK OPENBARE BIJDRAGEN:
Draag je bij aan een openbaar discussieforum of laat je een comment of evaluatie achter op de
website van Tai Chi Online of een andere openbare website, dan kan Tai Chi Online deze bijdrage
ook elders publiceren.

BIJDRAGEN AAN BESLOTEN DISCUSSIEPLATFORM:
Draag je bij aan een besloten platform (bijvoorbeeld een besloten groep in het kader van een training) dan maakt Tai Chi Online op geen enkele andere wijze gebruik van deze bijdrage dan waarvoor het platform is bedoeld. Tai Chi Online kan geen verantwoording dragen voor hoe de andere
deelnemers op het besloten forum met jouw bijdragen omgaan.
WEBSITES VAN DERDEN:
Op de website, in de nieuwsbrieven en in de trainingen kun je links aantreffen naar websites van
derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd draagt Tai Chi Online geen verantwoordelijkheid voor de omgang met jouw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website.
COOKIES:
Tai Chi Online maakt op haar website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die
op een computer worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser. Deze cookies worden gebruikt voor de volgende doelen:

●

het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen en wachtwoorden ten behoeve van een efficiënt
gebruik van de website;

●

het analyseren van het gebruik van de website om onze website daarmee te verbeteren;

●

het verzamelen van gegevens met betrekking tot bezoekgedrag om communicatie over onze
diensten en producten te optimaliseren;

●

het inschatten van je interesse op basis van je bezoek aan andere websites.

De door ons verzamelde gegevens worden door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt ter verbetering van onze dienstverlening en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. De
cookies die je voorkeuren onthouden kun je uitschakelen middels je browserinstelingen. Je kunt
je browser zo instellen dat je geen cookies meer ontvangt. In dat geval garandeert Tai Chi Online
niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken.
NEEM VOOR VRAGEN CONTACT OP:
Heb je vragen over het gebruik van je persoonsgegevens of over cookies, neem dan contact op met
Tai Chi Online via: vincent@taichionline.nl
WIJZIGING VAN DIT PRIVACY EN COOKIE STATEMENT
Tai Chi Online behoudt zich het recht voor om dit Privacy en Cookie Statement te wijzigen.
Dit Privacy en Cookie Statement is voor het laatst gewijzigd in november 2016
Vincent Zee Trainingen | 06 218 69 238 | KvK 53 64 17 36
www.taichionline.nl | www.longrivertaichi.nl | vincent@taichionline.nl
versie november 2016

