
 

 
DISCLAIMER-, PRIVACY-, COOKIEVERKLARING 

 

DISCLAMER 

Uitsluiting aansprakelijkheid 

De informatie op de website van Osteopathic Studies is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. 
Het is niet altijd volledig uit te sluiten dat er onjuistheden en onvolledigheden op onze website 
vermeld staan. U dient niet zonder meer van de juistheid en volledigheid van deze informatie op deze 
website uit te gaan.  

De sitehouder, noch de uitgever kan enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten 
gevolge van het gebruik van de informatie op deze site. De geboden informatie is slechts een bron 
van algemene informatie.  

De verstrekte informatie op deze website, logo’s, beelden, foto’s mogen niet gekopieerd of verspreid 
worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en/of sitehouder. 

Osteopathic Studies hecht veel waarde aan de privacy van de gebruikers van onze website. In de 
privacyverklaring kunt u lezen hoe wij uw recht op privacy respecteren en beschermen.  

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS 

Het gebruik van onze website en de daarop beschikbare diensten zorgen ervoor dat u bepaalde 
gegevens bij ons achter laat. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Osteopathic Studies bewaart en 
gebruikt alleen de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij 
verstrekking direct duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.  

De volgende gegevens worden van u verzameld; N.A.W, geslacht, emailadres, telefoonnummer, 
geboortedatum, opleiding, registratie, diploma J/N, jaar afstuderen, allergieën, deelname diner, 
betalinggegevens, IP-adres.  

Deze gegevens worden in de diverse diensten gebruikt voor: 

• Contact formulier  
• Bijhouden aantal deelnemers 
• Organisatie van betreffende cursus 
• Facturering, betalingsachterstanden, financiële administratie 
• Versturen van een nieuwsbrief 
• Verbeteren en up-to-date houden van onze dienstverlening 

Verstrekking aan derden 



Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken 
zijn bij de uitvoering van de betreffende cursus, onderhouden van de website, financiële administratie 
of bij enige wettelijke bepaling bepaalt. 

Beveiliging 

Osteopathic Studies  neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang 
tot de persoonsgegevens te beperken. Er worden statistieken bijgehouden, maar dit gebeurd ten alle 
tijden anoniem.  

Bewaartermijn 

Osteopathic Studies bewaard uw persoonsgegevens nooit langer dan nodig. Wettelijke verplichtingen 
waarbij we gegevens moeten bewaren worden nageleefd. 

Links van websites 

De privacyverklaring van Osteopathic Studies is niet van toepassing op websites van links die bij ons 
op de website staan. Wij kunnen niet garant staan dat deze derden op een betrouwbare of veilige 
manier uw persoonsgegevens gebruiken. Osteopathic Studies raadt u aan de privacyverklaring van 
deze websites te lezen voor dat u gebruik maakt van deze website.  

COOKIES 

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met 
pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw 
computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar 
onze surfers teruggestuurd worden. 

Google 

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de 
Analytics dienst. Wij maken van deze dienst gebruik om bij te houden en rapportages te krijgen over 
hoe het gebruik is van onze bezoekers van de website. Deze dienst is niet van toepassing voor 
ingelogde gebruikers. Google heeft van ons geen toestemming gekregen de verkregen Analytics 
informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De IP-adressen worden geanonimiseerd en 
hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. De door Google gebruikte informatie wordt 
zoveel mogelijk geanonimiseerd. Osteopathic Studies heeft geen invloed op het gebruik van de data 
door Google en/of derden. Google kan deze informatie aan derden verstrekken als zij hiertoe wettelijk 
worden verplicht, of als derden de informatie namens Google verwerken. Leest u de privacyverklaring 
van Google om u op de hoogte te stellen van wat Google met uw (persoons)gegevens doet die zij via 
deze cookies verwerken. Google heeft zich te houden aan een passend beschermingsniveau voor de 
verwerking van eventuele persoonsgegevens. U kunt op de site van Google hier meer over lezen. 

Gebruik permanente cookies 

Permanente cookies helpen u te herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan 
daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Het maakt het gebruik van de website 
gemakkelijker doordat u niet steeds uw voorkeuren hoeft te herhalen. Permanente cookies kunnen 
verwijderd worden via de instelling van uw browser. 

Gebruik sessie cookies 



Sessie Cookies helpen inzicht te krijgen in welke onderdelen van de website door u gebruikt worden. 
Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. 
Deze sessie cookies worden automatisch verwijderd als u uw webbrowser afsluit.  

Wijzigingen privacy- en cookieverklaring 

Osteopathic Studies behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wij 
bevelen u aan regelmatig onze privacy en cookieverklaring te raadplegen om op de hoogte te zijn van 
onze wijzigingen. 

Inzage, wijziging en verwijderen van uw gegevens 

U kunt Osteopathic Studies mailen info@osteopathicstudies.nl indien u wilt dat wij uw persoonlijke 
gegevens in onze bestanden corrigeren, bijwerken of indien u bezwaar hebt tegen het gebruik van uw 
gegevens voor hierboven genoemde doeleinden. U heeft recht op inzage in de informatie die 
Osteopathic Studies over u bewaart. Voor deze dienst kan een vergoeding worden gevraagd. Wij 
zullen ons inzetten om aan bovenstaande verzoeken te voldoen.  

Team Osteopathic Studies 

 

 

 


