Disclaimer
Het gebruik van de website van DATO Security is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden
en beperkingen.
Met het gebruik van deze website aanvaardt u deze voorwaarden.
DATO Security staat niet in voor de juistheid en de volledigheid van het op deze
website te vinden materiaal en informatie.
DATO Security behoudt zich het recht voor om het materiaal en informatie zonder voorafgaande
aankondiging te wijzigen.
Er wordt door DATO Security continu uiterste zorg besteed aan de juistheid en betrouwbaarheid
van alle gepubliceerde data op onze internetpagina’s.
Ondanks de aandacht die DATO Security hieraan besteedt is het echter mogelijk dat er
onjuistheden of onvolledige informatie voor kan komen.
Het is mogelijk dat data voor verbetering vatbaar is. Uw aanvulling, suggesties en aanmoedigingen
op deze data zijn dan ook van harte welkom.
DATO Security kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade, direct of indirect, welke
voortkomt uit het gebruik van onze internetpagina’s op deze website staande materiaal en
informatie. Bovenstaande geldt ook voor de aan onze internetpagina’s gekoppelde bestanden en/of
verwijzingen naar websites met internetpagina’s van derden.
Alle door DATO Security, langs deze elektronische weg, verstrekte informatie, materiaal en/of
prijzen zijn geheel informatief en hieraan kan geen enkel recht ontleend worden.
Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming van DATO Security, informatie, materiaal
en/of beeldmateriaal, welke op onze internetpagina’s staan, over te dragen, te bewerken,
verspreiden of te verveelvoudigen.
De informatie mag uitsluitend door de gebruiker zelf worden gebruikt.
Alle opdrachten, al dan niet voortkomend via onze website, worden alleen en uitsluitend aanvaard
en uitgevoerd overeenkomstig onze Algemene Voorwaarden welke te vinden zijn op onze website.

Privacy Statement
Bij het invullen van formulieren op de website van DATO Security worden er om persoonsgegevens
gevraagd.
Deze gegevens worden uitsluitend door DATO Security verwerkt voor het toesturen van informatie
en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties.
DATO Security geeft uw gegevens niet door aan derden, zonder uw uitdrukkelijke, schriftelijke
toestemming.
Uitzonderingen zijn de bedrijven die DATO Security inschakelt voor de uitvoering van opdrachten,
orders en werkzaamheden welke nodig zijn.
Het gaat hier om bedrijven die deze gegevens nodig hebben voor een correcte afhandeling, zoals
bijvoorbeeld een transportbedrijf die het adres moet weten voor de bezorging of bijvoorbeeld een
kredietinstelling die zorg draagt voor een correcte afhandeling in het betalingsverkeer.
Alleen de minimaal noodzakelijke gegevens zullen dan worden doorgegeven.
U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en bij eventuele onjuistheden deze te
laten corrigeren of deze zelfs helemaal te laten verwijderen.
Een overzicht van uw gegevens kunt u schriftelijk aanvragen bij DATO Security.

