DISCLAIMER
Inleiding
CRP BV i.o. (hierna CRP) is overtuigd dat voor de uitvoering van haar activiteiten een zorgvuldige omgang
met persoonsgegevens, waaronder het e-mail adres, van haar relaties van essentieel belang is.
Persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Het
bedrijf houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.
Verwerking van persoonsgegevens
CRP legt de door u verstrekte persoonsgegevens vast in het voor u bedoelde Register. Daarnaast gebruikt
zij uw gegevens om u regelmatig te informeren over relevante ontwikkelingen op de markt en de
dienstverlening van het bedoelde register. Indien u geen informatie wenst te ontvangen of u wilt uw
toestemming voor het gebruik van uw e-mail adres intrekken, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan
CRP, Postbus 1167, 3860 BD NIJKERK. Een andere mogelijkheid is per e-mail: info@CeRP.nl
Informatie en aansprakelijkheid
CRP beoogt op deze internetsite alle bij certificering en registratie betrokkenen relevante informatie te
verstrekken. Hoewel CRP met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van
de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, wordt een voorbehoud gemaakt voor mogelijke
fouten of onvolkomenheden. CRP aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade op welke manier
dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de op deze internetsite aangeboden
informatie.
Gebruik van cookies
Het CRP maakt bij het bezoek aan haar eigen internetsite geen gebruik van cookies. Voor toepassingen van
specifieke registers kan CRP wel gebruik maken van cookies.
Cookies zijn eenvoudige kleine bestandjes met gegevens die op de harde schijf van uw computer worden
opgeslagen. Aan de hand van dit cookie kan onze internetsite u herkennen, de volgende keer dat u op de
site langskomt, een hulpmiddel om het gebruik van de site voor u nog aangenamer te maken. Als u in uw
browser het gebruik van cookies heeft uitgezet kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de
internetsite bezoeken.
Bezoekers van deze internetsite
Op de internetsite van CRP worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte
pagina's, zonder dat deze bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de internetsite
te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te
zetten. Op deze wijze kan CRP haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.
Auteursrecht
Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op de op deze internetsite opgenomen informatie berust bij het CRP of bij derden, die met
toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan het CRP. Vermenigvuldiging in welke
vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door CRP in welk geval er tevens een
bronvermelding dient te worden opgenomen.
Andere internetsites
Op de internetsite van CRP treft u een aantal links aan naar andere internetsites. CRP is niet
verantwoordelijk voor de daar verstrekte informatie of voor de wijze waarop deze sites met
persoonsgegevens omgaan. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de site die u
bezoekt.
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