Privacybeleid
Laatst bijgewerkt: oktober 2021

Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken
van Persoonlijke Informatie die wij ontvangen van gebruikers van de Site. Door de Site te gebruiken, gaat u
akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid.
Verzameling en gebruik van informatie
Tijdens het gebruik van onze Site, kunnen wij u vragen om ons te voorzien van bepaalde persoonlijk
identificeerbare informatie die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren.
Persoonlijk identificeerbare informatie kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot uw naam ("Persoonlijke
informatie").
Loggegevens
Zoals veel sitebeheerders verzamelen wij informatie die uw browser verzendt wanneer u onze Site bezoekt
("Logdata"). Deze Logdata kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol ("IP")-adres van uw
computer, het type browser, de browserversie, de pagina's van onze Site die u bezoekt, de tijd en datum van
uw bezoek, de tijd die u op die pagina's doorbrengt en andere statistieken. Daarnaast kunnen wij gebruik
maken van diensten van derden, zoals Google Analytics, die deze gegevens verzamelen, controleren en
analyseren.
Communicatie
Wij kunnen uw Persoonlijke Gegevens gebruiken om contact met u op te nemen met nieuwsbrieven,
marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die verband houdt met het opbouwen van een 7Sterren Organisatie en/of de groei en professionalisering van bedrijven.
Cookies
Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens, die een anonieme unieke identificatiecode
kunnen bevatten. Cookies worden naar uw browser gestuurd vanaf een website en worden opgeslagen op de
harde schijf van uw computer. Zoals vele sites, gebruiken wij "cookies" om informatie te verzamelen. U kunt
uw browser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd of dat wordt aangegeven wanneer een cookie
wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u sommige delen van onze Site mogelijk niet
gebruiken.
Beveiliging
De veiligheid van uw Persoonlijke Informatie is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele methode
van transmissie over het Internet, of methode van elektronische opslag, 100% veilig is. Hoewel wij ernaar
streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw Persoonlijke Informatie te beschermen,
kunnen wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen.
Wijzigingen in het privacybeleid
Dit Privacybeleid is van kracht vanaf oktober 2021 en zal van kracht blijven, behalve met betrekking tot
eventuele wijzigingen in de bepalingen ervan in de toekomst, die onmiddellijk van kracht zullen zijn nadat ze
op deze pagina zijn geplaatst. Wij behouden ons het recht voor om ons Privacybeleid te allen tijde bij te
werken of te wijzigen en u dient dit Privacybeleid regelmatig te controleren. Als u de site blijft gebruiken
nadat wij wijzigingen van het Privacybeleid op deze pagina hebben geplaatst, erkent u de wijzigingen en stemt
u ermee in zich te houden aan en gebonden te zijn aan het gewijzigde Privacybeleid. Indien wij wezenlijke
wijzigingen aanbrengen in dit Privacybeleid, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen via het e-mailadres dat
u ons hebt verstrekt, of door een opvallende kennisgeving op onze website te plaatsen.
Contact
Als u vragen heeft over dit Privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.

Gebruikersvoorwaarden
Laatst bijgewerkt: oktober 2021

Vertegenwoordigingen en garanties
Deze Website wordt aangeboden "zoals het is," met alle fouten, en Jack Korsten, die deze site beheert, geeft
geen verklaringen of garanties, van welke aard dan ook met betrekking tot deze Website of de bijbehorende
tools, producten en/of diensten.
De 7-Ster Organisatie concept en de bijbehorende tools, producten en diensten zijn gemaakt en eigendom van
GroeiPartner (www.groeipartner.nl). Het gebruik van GroeiPartner concepten, tools, producten en/of diensten
is op geen enkele wijze een garantie voor (toekomstig) zakelijk succes en/of persoonlijk succes.
De concepten, tools, producten en diensten dienen slechts als hulpmiddel bij besluitvorming, organisatie en
management door ondernemers, managers en/of medewerkers in het proces van groei en professionalisering
van hun organisatie.
Alle concepten, tools, producten en diensten dienen met de nodige voorzichtigheid te worden gebruikt. Zij
bieden op geen enkele wijze een garantie voor toekomstig succes. GroeiPartner wijst iedere
verantwoordelijkheid voor het gebruik van de concepten, tools, producten en diensten door derden van de
hand.
Aansprakelijkheid
In geen geval zal GroeiPartner, noch een van haar functionarissen, directeuren en werknemers aansprakelijk
worden gesteld voor iets dat voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van deze
Website of de bijbehorende concepten, tools, producten en diensten of een dergelijke aansprakelijkheid
contractueel is.
GroeiPartner, inclusief haar functionarissen, directeuren en werknemers kunnen niet aansprakelijk worden
gesteld voor enige (in)directe, gevolg- of speciale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of op enigerlei wijze
verband houdt met uw gebruik van deze Website of de daaraan gerelateerde concepten, tools, producten en
diensten.
Rechten en plichten
GroeiPartner / Jack Korsten mag zijn rechten en/of verplichtingen uit deze Voorwaarden en/of het
Privacybeleid met betrekking tot deze site zonder enige kennisgeving overdragen, cederen en uitbesteden.
Herziening van voorwaarden
Het is GroeiPartner / Jack Korsten toegestaan deze Voorwaarden te allen tijde naar eigen inzicht te herzien, en
door het gebruik van deze Website en/of de daarmee samenhangende concepten, tools, producten en diensten
als gevolg van het gebruik van deze website wordt u geacht deze Voorwaarden op regelmatige basis te herzien.
Vrijwaring
Hierbij vrijwaart u GroeiPartner / Jack Korsten in de ruimste zin van het woord van en tegen enige en/of alle
aansprakelijkheden, kosten, eisen, rechtsvorderingen, schade en onkosten die op enigerlei wijze verband
houden met uw schending van een van de bepalingen van deze Voorwaarden.
Neem contact met ons op
Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op.

