Disclaimer en privacybeleid
Stichting Enschede Meezingconcerten, hierna te noemen STEM, verleent u hierbij toegang tot
www.stichtingenschedemeezingconcerten.nl.
STEM behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen
zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
STEM spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks
deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvoll edig en/of onjuist is.
Specifiek voor prijzen en andere informatie geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer - en typefouten. U
kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met STEM. Voor op de website opgenomen
hyperlinks naar websites of diensten van derden kan STEM nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij STEM.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming
van STEM, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht),
tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Traffic data (Automatisch Gegenereerde Informatie)
Traffic data worden gegenereerd wanneer je computer verbinding maakt met
www.stichtingenschedemeezingconcerten.nl en zijn alleen niet voldoende om je te identificeren. We kunnen de
volgende informatie verzamelen: de oorsprong van de verbinding, IP-adres, het type en de versie van je internet
browser, de lengte van de verbinding, enz. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden om
het verkeer naar en op www.stichtingenschedemeezingconcerten.nl te analyseren. Traffic data worden altijd
anoniem verwerkt.

Cookies
Cookies zijn kleine beetjes informatie die onze server naar jouw browser stuurt met de bedoeling dat deze
informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden
opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer.
In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instelli ngen van jouw pc en door jou aangegeven voorkeuren)
om een volgend gebruik van www.stichtingenschedemeezingconcerten.nl te vergemakkelijken. Deze informatie
bevat naast je IP-adres, geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. Je kunt jouw browser zo
instellen dat je tijdens je volgende gebruik van www.stichtingenschedemeezingconcerten.nl geen cookies ontvangt.
In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van
www.stichtingenschedemeezingconcerten.nl of dat je geen toegang hebt tot onderdelen hiervan.

Privacybeleid
STEM respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie
die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze
gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden niet opgenomen in een
database . De gegeven worden alleen gebruikt voor administratieve doeleinden.
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten
behoeve van onze webwinkel. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de
betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle
persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen.
contact.stem@gmail.nl

Overig
Ieder geschil met betrekking tot de deze website valt onder de toepassing van de Nederlandse wetgeving.
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.
Deze disclaimer is overigens met behulp van de ICTRecht-disclaimergenerator en de webwinkelkeur opgesteld.

