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Privacyverklaring
Ydo respecteert bij al haar activiteiten de privacy van alle gebruikers van onze
websites en draagt er in alle gevallen zorg voor dat de informatie die u ons
verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij handelen hierbij in
overeenstemming met de privacy richtlijn Algemene Verordening
Gegevensbescherming, welke op 25 mei 2018 is ingevoerd.
U heeft het recht de gegevens die wij van u hebben in te zien, te verkrijgen, te
wijzigen en te laten wissen indien u ons daarom schriftelijk verzoekt. Voor een
dergelijke verzoek kunt u zich tot ons richten via onderstaande adresgegevens.
Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit delen, doorgeven, verkopen of ter
beschikking stellen aan derden.
Met betrekking tot het gebruik van Google Analytics kunnen wij u melden dat:
de website gebruik maakt van Google Analytics;
dat wij een bewerkersovereenkomst met Google hebben afgesloten;
het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd;
het delen van gegevens is uitgezet;
geen gebruik wordt gemaakt van Google-diensten in combinatie met de
Google Analytics-cookies.
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen alles in het werk
stellen om uw informatie te beschermen.

Algemene Voorwaarden
Ydo organisatie-adviseurs voert alle opdrachten uit onder de voorwaarden
zoals die zijn vastgelegd in de “Algemene Voorwaarden bij uitvoering van
opdrachten” die u hier kunt ophalen. Alle inschrijvingen voor deelname aan
onze opleidingen met open inschrijving vinden plaats onder de voorwaarden
die u hier kunt ophalen.
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Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze website en de
onderliggende materialen liggen bij Ydo. Niets van deze website mag zonder
schriftelijke toestemming van Ydo worden verveelvoudigd en/of openbaar
gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd
gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of
gedeeltelijke bewerking.
Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen aan ons gericht te
worden via de onderstaande adresgegevens.

Disclaimer
Bij de samenstelling van de inhoud van deze website is de grootst mogelijke
zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie niet
geheel correct is of dat deze na verloop van tijd veroudert. Ydo is dan ook niet
aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van gebruik van
informatie welke via deze website is verkregen.
Ydo kan de inhoud van deze website op ieder gewenst moment naar eigen
inzicht wijzigen.
Deze website bevat links naar andere websites die geen eigendom zijn, en niet
onder de controle of goedkeuring vallen van Ydo. Deze sites worden enkel ter
informatie vermeld. Ydo is niet verantwoordelijk voor de inhoud, meningen of
adviezen op de betreffende sites of op andere links die vermeld worden op
deze sites.

Contact
Voor vragen, verzoeken om informatie of anderszins kunt u contact opnemen
met:
Ydo Ressenerbroek 20B , 6666 MR Heteren (Nederland)
Tel: +31 26 474 29 99 Email: dwarsvooruit@ydo.eu
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