Privacy verklaring.
Door deze site te bezoeken en te gebruiken, geeft u aan dat u instemt met de
voorwaarden van dit Privacybeleid.
Lees voor het gebruik of verder bezoeken van deze site dit beleid door a.u.b., het is van
toepassing voor de hele inhoud alsook de al dan niet commerciële activiteiten rond en
binnen Ritos IT Services.
Indien u niet instemt met dit beleid, wordt u vriendelijk verzocht deze site niet verder te
gebruiken.
Persoonlijke gegevens.
Ritos IT Services kan deze gegevens gebruiken om te reageren op uw vragen of om u per
e-mail of telefoon te informeren over interne diensten of aanbiedingen.
Ritos IT Services hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid
van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in
overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, als
mede overige toepasselijke privacy wet- en regel
Materialen voor publicatie
De teksten, logo's, handels- en domeinnamen, en andere gegevens die gebruikt worden
door Ritos IT Services zijn auteursrechtelijk beschermd en behoren toe aan voornoemde
partijen.
Om gebruik te maken van deze materialen onder welk een vorm dan ook is er een
schriftelijke overeenkomst vereist met de eigenaar.
Beveiliging
Hoewel er altijd risico's zijn verbonden aan het verschaffen van persoonlijke gegevens, of
dit nu persoonlijk gebeurt, via de telefoon of over het Internet, en geen enkel systeem
en geen enkele technologie volledig veilig is, vragen wij u in gedachte te houden dat
Ritos IT Services al het mogelijke doet om redelijke maatregelen te treffen om
onrechtmatige toegang tot of onrechtmatig gebruik van uw persoonlijke gegevens te
voorkomen, we stellen alles in het werk om de kans hierop te minimaliseren en de
veiligheid van uw gegevens te waarborgen.
Wijzigingen van de Site
Ritos IT Services kan ten allen tijde en met of zonder kennisgeving dit Privacybeleid
wijzigen, de toegang tot de site wijzigen of opheffen, of de inhoud van de site wijzigen.
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