Privacybeleid datisonshuis
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze
verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.
U dient zich ervan bewust te zijn dat datisonshuis niet verantwoordelijk is voor het
privacybeleid van andere sites en bronnen. Datisonshuis 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.
Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
Doeleinden
Wanneer u zich aanmeldt voor ons platform vragen we u om e-mail adressen te verstrekken.
Deze adressen worden gebruikt om uw- en de andere huizen op datisonshuis te promoten.
We gebruiken deze informatie niet voor andere doeleinden dan die worden beschreven in dit
privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.
Communicatie
Datisonshuis verstuurd nieuwsbrieven via mailchimp.
MailChimp mag wel gebruikt worden, ondanks dat de VS niet voldoet aan het passende
beveiligingsniveau (volgens de Autoriteit Persoonsgegevens)! Dit komt doordat MailChimp,
net als bijvoorbeeld Google, gecertificeerd zijn door het EU-US Privacy Shield. Doordat
MailChimp voldoet aan de strenge eisen van dit shield, is het toegestaan data uit te wisselen.
Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld.
Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle
persoonlijke informatie die op dit moment aan ons is verstrekt.
Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af
te melden.
Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact
met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.
Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen.
Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
datisonshuis.nl
Heemraadssingel 191
post@datisonshuis.nl
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