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Privacyverklaring 

DataCare is eigenaar van deze website en is verantwoordelijk voor de verwerking van 

persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Persoonsgegevens verwerken 
Deze website verwerkt geen persoonsgegevens en wij delen dan ook geen persoonsgegevens 

met derden. De door website verzamelde gegevens (cookies) worden gebruikt en bewaard 

voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Wij gebruiken functionele, analytische en tracking van cookies. Een cookie is een klein 

tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van 

uw computer, tablet of smartphone. De website gebruikt cookies met een puur technische 

functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw 

voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website 

goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw 

surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.  

Content van de website 
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, 

videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de 

website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn 

gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Ieder reproductie, 

herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een 

onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien wij als 

eigenaar niet meteen actie ondernemen tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als 

stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging. 

Beheer van de website 
Voor het goede beheer van de website kunnen wij de website offline halen voor onderhoud, 

alle informatie verwijderen, dan wel aanpassen. 

Beeldmateriaal en aangeboden producten 
Aan et beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen 

rechten worden ontleend. 

Toepasselijk recht 

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing.  

 


