WELKOM!

Fijn dat je onze website bezoekt en dat je wellicht vragen upload via de ApPost app, je wilt inschrijven voor
een van onze themaontmoetingen of lezingen, VANDAAG magazine en/of een brochure aanvraagt.
Om duidelijkheid te scheppen, vind je hieronder enkele algemene voorwaarden en privacy aspecten.
Bij opgave van jouw gegevens verklaar je je hiermee akkoord.

ALGEMENE VOORWAARDEN
Het Apostolisch Genootschap vindt jouw privacy erg belangrijk en gaat zorgvuldig om met je
persoonsgegevens. Je gegevens worden niet aan derden verstrekt. Wij gebruiken je gegevens voor onze
administratie, om je te informeren over onze activiteiten en je medewerking te vragen aan onderzoek. Je kunt
je bij elke mailing direct afmelden via welkom@apgen.nl.

PRIVACYBELEID
Het Apostolisch Genootschap verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de
geldende wetgeving. Jouw gegevens zijn en blijven van jou: je kunt ons altijd vragen om alle gegevens te
vernietigen. Hieronder staat precies wat jij van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.
Inhoudsopgave algemene voorwaarden en privacybeleid:
1.
Uploaden foto’s en vragen via ApPost,
2.
Inschrijven themaontmoetingen en lezingen,
3.
Aanvragen VANDAAG magazine,
4.
Houd mij op de hoogte,
5.
Aanvragen brochure / stel een vraag,
6.
Cookies en beveiliging.

1. UPLOADEN FOTO’S EN VRAGEN VIA APPOST
•
•
•
•
•

Het Apostolisch Genootschap aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor foto’s en vragen die door
derden op ApPost worden geplaatst.
Het Apostolisch Genootschap heeft het recht zonder overleg foto’s en teksten van de app te 		
verwijderen.
Foto’s die op ApPost zijn geplaatst, worden eigendom van het Apostolisch Genootschap en kunnen
eventueel worden ingezet voor andere (niet-commerciële) doeleinden.
Een selectie van geplaatste foto’s wordt gedeeld op www.vindhetantwoordinjezelf.nl.
Het e-mailadres dat je optioneel in de app opgeeft, wordt uitsluitend gebruikt om:
a. contact met je op te nemen om een toelichting op jouw inzending te vragen.
b. jouw toestemming te vragen om je inzending te publiceren in een van onze magazines, op social
media of op onze website www.vindhetantwoordinjezelf.nl of www.apgen.nl.

2. INSCHRIJVEN ONTMOETINGEN EN LEZINGEN
•

•
•
•
•
•

Alle op de site, in acties of in bevestigingen en/of overzichten genoemde data zijn onder voorbehoud
van wijzigingen. Wie zich heeft ingeschreven, krijgt hiervan persoonlijk bericht. Aan de genoemde
data kunnen geen rechten worden ontleend.
De inschrijving is gratis, maar wel bindend: we verwachten bericht als je toch niet kunt komen.
Er is op de themaontmoetingen en lezingen de mogelijkheid tot een donatie.
Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
De themaontmoetingen en lezingen gaan alleen door bij voldoende deelnemers. Als een ontmoeting
niet doorgaat, laat de organisator dat de inschrijvers weten.
Als het maximaal aantal deelnemers wordt overschreden, kan de inschrijving worden geweigerd. We
streven er naar om – als dat mogelijk is – een alternatief aanbod te doen.

3. AANVRAGEN VANDAAG MAGAZINE
Je contactgegevens gebruiken we uitsluitend om je VANDAAG magazine toe te sturen, je op de hoogte te
houden van de ontwikkelingen rondom het magazine en voor het vragen van feedback op het magazine.

4. HOUD MIJ OP DE HOOGTE
Contactgegevens die je op onze website achterlaat worden uitsluitend gebruikt om je op de hoogte te houden
van onze activiteiten, zoals het aanbod van themaontmoetingen, lezingen en andere activiteiten.

5. AANVRAGEN BROCHURE / STEL EEN VRAAG
Via onze corporate website www.apgen.nl kan je een brochure laten toesturen en/of een vraag stellen.
Gegevens die je hier achterlaat, worden alleen voor dit doeleinde gebruikt. Alleen als je ‘Houd mij op de
hoogte van activiteiten en bijeenkomsten’ aanvinkt, gebruiken we jouw gegevens zoals beschreven bij punt 4.

6. COOKIES EN BEVEILIGING
Het Apostolisch Genootschap maakt op www.vindhetantwoordinjezelf.nl gebruik van sessiecookies,
permanente cookies en re-targeting cookies: met behulp van een re-targeting cookie kunnen
gebruiksgegevens worden geregistreerd, opgeslagen en gebruikt. Deze worden tot na het einde
van de browsersessie opgeslagen en bijvoorbeeld bij een volgend bezoek(en) aan de website
www.vindhetantwoordinjezelf.nl weer opgeroepen. Deze toestemming kan te allen tijde met geldigheid
voor de toekomst worden herroepen door de gebruiker, door de browserinstellingen aan te passen en het
aannemen van cookies te weigeren.

