Disclaimer & privacybeleid
Disclaimer
De inhoud van de website van de Nederlandse Vereniging voor Endodontologie (NVvE) is met de
grootste zorg samengesteld. Hoewel de NVvE er naar streeft de informatie op de website zo accuraat
en actueel mogelijk weer te geven, zijn wijzigingen in de informatie te allen tijde voorbehouden. De
NVvE is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in
verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. Aan de inhoud van de
website van de NVvE kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
Links naar derden
De NVvE heeft op haar website een aantal links geplaatst naar websites van derden. De NVvE is op
geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. De NVvE plaatst dergelijke
links enkel voor het gemak van de bezoeker van de NVvE website, zonder daarmee de inhoud van de
website van derden te onderschrijven.
Privacy
Indien een bezoeker zich via de NVvE website voor een congres of lidmaatschap opgeeft, wordt hij/zij
verzocht persoonsgegevens aan de NVvE te verstrekken. Deze gegevens worden verwerkt conform
de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zullen alleen worden gebruikt voor administratieve en
communicatieve doeleinden. Zonder uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming zullen de
gegevens nooit voor commerciële doeleinden aan derden worden verstrekt.
Statistieken en cookies
Om het gebruik van de NVvE website te optimaliseren, wordt gebruik gemaakt van cookies. Deze
technische gegevens bevatten geen gegevens die herleidbaar zijn tot de bezoeker. Met de meeste
internet browsers kunt u cookies van uw harde schijf verwijderen, cookies afwijzen of een
waarschuwing ontvangen voordat een cookie wordt geïnstalleerd. Raadpleeg de instructies of
helpfunctie van uw internet browser voor verdere details.
Virussen en veiligheid
Ofschoon de NVvE ernaar streeft om de website vrij van (computer-)virussen, worms en andere
schadelijke elementen te houden en de website van de NVvE hier regelmatig op controleert, kan de
NVvE de afwezigheid van (computer-)virussen, worms en andere schadelijke elementen die de
werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden, helaas niet garanderen.
Vragen
Indien u nog vragen of opmerkingen heeft over ons disclaimer en/of privacybeleid kunt u contact
opnemen de NVvE via het e-mailadres secretariaat@nvve.com.

