Het Zonnehuis respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, en uiteraard de rechten
van de bezoekers met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
Met het voortzetten van het bezoek op onze website accepteert u de volgende voorwaarden.
De huidige Privacy Policy gepubliceerd op deze website is de enige versie die van toepassing is voor
iedereen die deze website bezoekt, totdat het door een nieuwe versie word vervangen.



Wettelijke Bepalingen: Website Zonnestudio Meppel, hierna “de website”
Verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens: Het Zonnehuis hierna “de
Beheerder” gevestigd aan de Stationsweg 3, 7941 HA Meppel KVK: 04032173

Toegang tot de website:
De toegang is voor een ieder strikt persoonlijk. Op deze website zal alle informatie en gegevens die
erop verstrekt worden niet gebruikt worden voor commerciële, politieke of publicitaire
doelmiddelen.
Content website:
Alles op deze website zoals, afbeeldingen, commentaren, illustraties, video’s, geluide, alswel
technische applicaties die gebruikt worden om de website volledig te laten functioneren zijn
beschermd.
Het beheer van de website:
Voor de goede beheer van de website kan de beheerder:



De toegang van een bepaalde categorie gebruikers/bezoekers schorsen, blokkeren voor de
gehele of een gedeelte van de website
Alle informatie verwijderen die het goed functioneren van de website verstoren of in strijd
zijn met nationale of internationale wetgeving of in strijd zijn met internet-etiquette

Verantwoordelijkheden:
De beheerder en webmaster zijn in geen geval verantwoordelijk voor falen, moeilijkheden,
onderbreken of storingen van het functioneren van de website of als delen niet toegankelijk zijn. De
wijze waarop u als gebruiker contact maakt met de website is geheel uw verantwoordelijkheid. U
moet zelf de geschikte maatregelen treffen om uw eigen apparatuur en uw gegevens tegen
virusaanvallen of andere incidenten te beveiligen. U bent uiteraard zelf verantwoordelijk voor de
gegevens die u op het internet raadpleegt.
De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoer:



Vanwege gebruik van de website of andere diensten toegankelijk via internet
Vanwege schenden van de voorwarden van deze Privacy Policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u oploopt, dan wel derden of uw
apparatuur als gevolg van uw verbinding of internet gedrag. U onthoudt zich van iedere actie tegen
de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder toch betrokken raakt bij een geschil als gevolg van gebruik van deze website, is
hij/zij gerechtigd alle schade die hij/zij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.
Het verzamelen van gegevens:
Uw gegevens woorden verzameld door het Zonnehuis. Onder gegevens word verstaan alle informatie
die word doorgegeven via het contact formulier en Google Analytics. De persoonsgegevens die
worden verzameld via de website worden uitsluiten gebruikt door de beheerder zelf en zullen niet
aan derden worden uitgereikt.
Uw rechten met betrekking tot uw gegevens:
Op groond van Artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft iedereen recht op inzage van en rectificatie of wissing
van zijn/haar persoonsgegevens. U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met
info@zonnestudio-meppel.nl
Uw verzoek dient te bestaan uit een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waaarop uw
handtekening duidelijk te lezen is en onder vermelding van hat adres waarop uw te bereiken bent. U
krijgt binnen 1 maand na het verzoek antwoord. Uiteraard als blijkt dat het verzoek complexer blijkt
staat er een termijn van 2 maanden voor.
Verwerking van persoonsgegevens:
In geval van schending van enige wet of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en
waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, dan
worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten,
waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van
deze privacy policy vallen
Bewaartermijn:
De door de beheerder verzamelde gegevens via de website worden gebruikt en bewaard voor de
duur zoals in de wet is bepaald.
Cookies:
Onze website gebruikt de volgende soorten cookies: Google Analytics
Analytische cookies: Om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie
over aantallen, populaire pagina’s tijdsduur en onderwerpen. Op deze wijze kunnen wij de website
beter afstemmen op de behoeften van de bezoekers van onze website. Wij kunnen dus niet zien wie
onze website bezoekt of vanaf welke PC het bezoek plaatsvindt.
Beeldmateriaal en producten:
Aan het beeldmateriaal en aangeboden producten kunnen geen rechten worden ontleend
Toepasselijk recht:
Op deze Privacy Policy is het Nederlandse recht van toepassing.
Contact:
Voor vragen, pproductinformatie of over de website kunt u zich richten tot Alie Stellink,
info@zonnestudio-meppel.nl

