Privacy en Disclaimer van Calyxes ~ Practice for Healing & Ascensionwork
De website van Calyxes ~ Practice for Healing & Ascensionwork neemt je privacy serieus. Lees het volgende voor meer
informatie over ons privacybeleid en dislaimer.
Calyxes hecht waarde aan de bescherming van je persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van de website Calyxes.org
aanvaard je daarmee gebonden te zijn aan deze privacy policy, die kan worden gewijzigd of aangepast van tijd tot tijd zonder
voorafgaande kennisgeving. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie over onze
activiteiten. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Calyxes garandeert evenmin dat de
website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Calyxes wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid,
volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.
Persoonsgegevens
Calyxes behandelt de door jou verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Indien jeje op vrijwillige basis
gevraagd wordt om persoonsgegevens, bijvoorbeeld in het kader van onze blog-activiteit of deelname aan een aangeboden
activiteit, zal expliciet aangegeven worden waarvoor deze zullen worden gebruikt. Calyxes zal de door jouw verstrekte
persoonsgegevens niet doorgeven aan derden, tenzij je daar afzonderlijk om wordt verzocht en je hier toestemming voor hebt
gegeven.
Bezoekersstatistieken (Automatisch Gegenereerde Informatie)
Voor statistische doeleinden (Google Analytics) worden bezoekersstatistieken van deze website bijgehouden. Informatie zoals
bezoekersaantallen en bezoekfrequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze
informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De identiteit van de bezoeker blijft
onbekend. Deze gegevens worden niet gekoppeld aan door jouw verstrekte persoonsgegevens.
Cookies
Cookies zijn kleine beetjes informatie die onze server naar jouw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een
volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde
schijf of in het geheugen van je computer.
In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van jouw pc en door jou aangegeven voorkeuren) om een
volgend gebruik van deze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast je IP-adres, geen naam- of
adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens je volgende gebruik van de
website Calyxes.org geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet gebruik kunt maken van alle
mogelijkheden van de website Calyxes.org of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) de website Calyxes.org.
Links naar andere sites
De website Calyxes.org bevat links waarmee je de website Calyxes.org verlaat en op websites van een andere partij terecht
komt. De website Calyxes.org heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo
zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Wij accepteren geen enkele
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. Wij raden je aan het
privacybeleid en/of verklaringen van de andere websites die je bezoekt te raadplegen.
Zo zijn op onze website buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale
netwerken zoals Facebook, Linkedin en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van desbetreffende
sociale netwerk zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op.
Lees je de privacyverklaring van sociale netwerksites als Facebook of Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te
vernemen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. Op de website van Calyxes kunnen
buttons van sociale netwerken worden veranderd, verwijderd of toegevoegd.
De website Calyxes.org is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de
website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor informatie, data, programma’s die je via onze site krijgt van derden. De informatie
die je van derden krijgt, vertegenwoordigt niet altijd de mening van ons. In onze berichtgeving vermelden we onze bronnen.
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Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin
aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of
aanspraken worden gemaakt.
Informatie gebruiken
Calyxes behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze
website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch, audio en video materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan
informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te
verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Calyxes of de rechtmatige toestemming van de
rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.
Informatie op de website Calyxes.org
Mocht je informatie, data en/of programma’s tegen komen waarvan je meent dat het copyright bij jou ligt, verzoeken wij je dit te
melden aan Gerrit Breider of Sara Minken (contact). Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter in Nederland.
Indien je informatie tegenkomt die in jouw ogen niet goed, volledig of actueel is, kunt je contact opnemen met de webmaster.
Wij stellen jou commentaar en/of eventuele aanvullingen op prijs. Door jouw bijdragen kunnen wij onze website verbeteren.
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