Privacy Policy Disclaimer
Aansprakelijkheid
Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten. Wij hebben de inhoud van
deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven en geen
aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot de aard of de inhoud van de soms snel
veranderende informatie op deze site. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of
voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons
niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is
verbonden/gelinkt van of naar deze site.

Hoe gaat Diract om met uw persoonsgegevens
Daar waar uw persoonsgegevens verwerkt worden, staat precies vermeld welke gegevens voor welke
doeleinden gebruikt worden. Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor u
ze heeft achtergelaten. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het
toezenden van bepaalde informatie, deze gegevens niet worden gebruikt om u ook andere informatie
toe te zenden (behalve als dat is aangegeven).
Het betekent ook dat uw gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals het toesturen
van bijvoorbeeld persberichten. Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via
de site strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere
uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens). Persoonsgegevens
worden niet langer bewaard dan het doel waarvoor de gegevens gevraagd zijn.

De Wet Bescherming Persoonsgegevens
Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) worden
gevolgd. Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen. De Wbp is onder andere van
toepassing op gegevens die verwerkt worden via websites van ministeries. Dit betekent dat ook
persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter
beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, onder deze wet
vallen.
Op grond van de Wbp dient voordat persoonsgegevens worden verwerkt de persoon daarvan op de
hoogte te worden gesteld en wordt ook het doel waarvoor de gegevens verzameld worden
meegedeeld (artikel 33). Dus persoonsgegevens worden alleen verwerkt als dat uitdrukkelijk
meegedeeld is en als de reden is aangegeven waarvoor de gegevens bewaard worden.

Persoonsgegevens
Onder een persoonsgegeven wordt verstaan: een gegeven dat herleidbaar is tot een 'geïdentificeerde
of identificeerbare natuurlijke persoon'. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de
gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeeld
van een persoonsgegeven is een naam van een persoon of een huis.
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