Privacyverklaring
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens van de klanten van Arcos
Publishers en de bezoekers van deze website.
Arcos Publishers hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van
haar klanten en bezoekers van de website. Persoonsgegevens van klanten en bezoekers worden
daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Arcos Publishers
houdt zich strikt aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
Bij bezoek aan deze website kan om uw persoonsgegevens gevraagd worden, bijvoorbeeld bij
het invullen van een inschrijfformulier voor een workshop of training, of bij het bestellen van
boeken en lesmaterialen. Deze gegevens worden door Arcos Publishers gebruikt om u de door
u bestelde producten en diensten te kunnen leveren. Daarnaast kunnen deze gegevens door
Arcos Publishers aangewend worden om u op de hoogte te stellen van nieuwe, relevante
producten en/of diensten. Indien u geen prijs stelt op deze informatie dan kunt u dat
eenvoudig aan ons kenbaar te maken door een e-mail aan ons te zenden met daarin vermeld
uw naam en adresgegevens, alsmede het verzoek uw gegevens te blokkeren tegen het
ontvangen van aanbiedingen en informatie over producten en diensten van Arcos Publishers.
Op de website van Arcos Publishers worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de
meest bezochte pagina's. Deze informatie is niet gerelateerd aan de persoonsgegevens van
bezoekers. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen
deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze
wijze kan Arcos Publishers haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.
We geven uw persoonlijke informatie niet door aan andere bedrijven of organisaties, tenzij we
daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben gevraagd en gekregen.
We kunnen uw persoonlijke informatie doorgeven aan anderen in de volgende gevallen:
•
•

Om de rechten en eigendommen van Arcos Publishers te beschermen en te verdedigen
(inclusief het afdwingen van onze algemene voorwaarden).
Wanneer dit vereist wordt door wetgeving en/of openbare autoriteiten.

Deze website maakt gebruik van cookies om het online gebruiksgemak voor u te vergroten. Een
"cookie" is een klein tekstbestandje dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt
gestuurd. Cookies kunnen gebruikersinstellingen en andere informatie opslaan. U kunt uw
browser alle cookies laten weigeren of laten waarschuwen wanneer er een cookie wordt
verzonden. Het kan echter gebeuren dat sommige opties of diensten van de website niet goed
functioneren zonder cookies.
Op deze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Arcos Publishers is niet
verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees
hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.
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