
GEGEVENSBECHERMINGSVERKLARING 

EN DISCLAIMER 
Het platform maakt deel uit van het Erasmus + Mobile Digitizing project. Voordat u het 

webplatform gebruikt (webpagina's), lees de informatie hieronder: 

1. Inhoud 
De auteur / projectpartners nemen geen verantwoordelijkheid voor de tijdigheid, nauwkeurigheid 

of volledigheid van de informatie die wordt verstrekt. De auteur is in geen geval aansprakelijk 

voor schade, van welke aard dan ook, die wordt geleden als gevolg van het gebruik of niet-

gebruik van de informatie gepresenteerd op deze website of het gebruik van onjuiste of 

incomplete informatie. 

2. Verwijzingen en links 
In geval van directe en indirecte verwijzingen naar internetpagina's van derden of andere 

documenten op de website of op het internet (hyperlinks) zijn de auteur / projectpartners niet 

verantwoordelijk voor het gebruik van de inhoud en de gevolgen van dit gebruik. Als de links 

naar andere websites leiden, wordt gebruikers geadviseerd om het privacy-beleid te lezen van 

elke website die ze bezoeken. 

3. Gegevensbescherming en privacy 
Op sommige pagina's (trainingsmodules) moet u uw persoonlijke gegevens invoeren om alle 

functionaliteiten van het webplatform te kunnen gebruiken. 

3.1 Gegevenscontroller is Student Computer Art Society / SCAS /, 10, Narodno sabranie 

sq., Sofia, Bulgarije, telefoon: + 359 2 9870293, e-mail: rosen@scas.acad.bg; Regionale 

bibliotheek "Petko Rachev Slaveikov "5000 Veliko Tarnovo Ivanka Boteva str., N-2 telefoon: 

+359 62 627901 e-mail: kdemireva@mail.bg 

3.2. We zullen de gegevens vertrouwelijk verwerken en zullen ze alleen gebruiken voor 

het doel waarvoor ze zijn werden gevraagd - om het gebruik van de opleidingsmodules op de 

website te beheren en te onderhouden webplatform. 

3.3. We kunnen de gegevens vrijgeven aan officiële instanties, zoals de Europese 

Commissie, haar agenten en / of onderaannemers en aan projectpartners van MobiDig. 

3.4. We bewaren de gegevens gedurende 5 jaar na de periode dat u stopte als actieve 

gebruiker. 

3.5. U hebt het recht toegang te vragen tot, en rectificatie of verwijdering van uw 

gegevens of beperking van het verwerken van uw gegevens. 

3.6. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u 

denkt dat er misbruik is gemaakt van uw gegevens. 

3.7. De openbaarmaking van uw gegevens is vrijwillig. U kunt gebruik maken van het 

webplatform met geanonimiseerde gegevens of door het gebruik van aliassen. Gebruikers 

moeten zich ervan bewust zijn dat beveiligingslacunes kunnen optreden in de communicatie 

(inclusief e-mailcommunicatie), als de verbinding niet is gecodeerd. Een e-mail verzonden naar 

een ontvanger kan worden onderschept en gelezen door ervaren internetgebruikers. In geval 

van problemen of vragen kunt u contact met ons opnemen via de hierboven genoemde 

contacten of via "Het project" -> "Contacten" -pagina 


