Disclaimer
Algemeen
De bedoeling van deze website is om u een indruk te geven van het privacy-recht in de meest brede
zin van het woord. Om u te voorzien van informatie rondom de bewegingen binnen het “privacyrecht”, u te helpen met de vragen waarmee u in dit kader mogelijk mee worstelt, u op de hoogte te
houden van de meest recente berichtgeving aangaande wetgeving en jurisprudentie, alsmede u te
voorzien van opinies, white - papers en tips van de samenwerkende partners op deze site.
Deze site is dus informatief van aard.
Uitsluiting van aansprakelijkheid
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is
het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist of niet bruikbaar is
voor het doel waaraan u invulling aan wilt geven. Ook niet als de informatie op deze site in
adviserende vorm is geschreven. Concreet kunnen wij dus geen garantie geven voor de volledigheid,
de juistheid of bruikbaarheid van de inhoud van de website (inclusief de downloads) voor uw
situatie. Aan de informatie op de site kunnen dus ook geen rechten worden ontleend.
Anders gezegd: iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruiken van informatie van
deze website (inclusief de downloads) moeten wij dus ook uitsluiten. Als de op deze website
verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning
leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren, maar wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden
voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website , de op of via de
website ter beschikking gestelde informatie of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze site te
kunnen raadplegen. Het handelen op grond van de informatie die u op deze website aantreft, is en
blijft dus voor eigen rekening en risico. Onze site garandeert noch ondersteunt evenmin enig product
of enige dienst genoemd door derden op onze site, noch staat wij garant voor enige door de
vervaardiger van dergelijke publicaties/ producten en/of gedane beweringen, tenzij dit uitdrukkelijk
wordt vermeld.
Door gebruikmaking van onze site erkent u ons voorbehoud t.a.v. de hierboven besproken
aansprakelijkheid en vrijwaart u ons voor alle aanspraken ter zake van een toezichthouder of enige
andere derde partij
Intellectuele eigendomsrechten
Alle inhoud van de pagina’s op deze site, zoals (maar niet beperkt tot) teksten, grafische elementen,
logo's, buttons, audio- of videoclips en software is intellectueel eigendomsrechtelijk beschermd en is
eigendom van privacywet.nl, danwel de partijen die deze site in eigendom hebben/ beheren/ van
informatie voorzien, of zijn eigendom van de oorspronkelijk eigenaar gebruikt en zijn
dienovereenkomstig beschermd door middel van auteursrechten, merkrechten, octrooirechten en
alle andere intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan.
De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze
site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of
openbaar gemaakt voor anders dan persoonlijke doeleinden, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van degene die het intellectuele eigendomsrecht heeft.

U mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden voor anders dan
persoonlijke doelstellingen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen
overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden
voorbehouden.

