
DISCLAIMER & PRIVACY STATEMENT 
 !
Algemeen 
Het onderstaande is van toepassing op alle webpagina’s van de website 
http://www.mindfulstate.org en http://www.mindfulstate.nl (hierna: de 
website). Door de website te gebruiken stemt u in met deze voorwaarden. 
 
Intellectuele eigendomsrechten 
Deze website en alle onderdelen daarvan - inclusief afbeeldingen, merken, 
logo’s, teksten, databanken, grafische weergaven, buttons, audio- en 
videoclips en software - zijn eigendom van Mindful State of haar 
licentiegevers. Mindful State en haar licentiegevers behouden zich 
uitdrukkelijk alle intellectuele eigendomsrechten die daarop rusten voor, 
zoals, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en 
databankrechten. 
Het is niet toegestaan om deze website of een gedeelte daarvan 
(waaronder de afbeeldingen, merken, logo’s, teksten, databanken, grafische 
weergaven, buttons, audio- en videoclips en software) zonder uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming van Mindful State openbaar te maken, te 
verveelvoudigen, op te vragen of te hergebruiken, te downloaden of op te 
slaan, behoudens voor zover nodig voor een rechtmatig gebruik van de 
website.  
 
Aansprakelijkheid 
Ondanks de constante zorg en aandacht die Mindful State besteedt aan de 
samenstelling en inhoud van deze website, is het mogelijk dat de website 
fouten bevat of onvolledig is of dat toegang tot (delen van) de website om 
welke reden dan ook verstoord, beperkt, vertraagd of onmogelijk is. Dit kan 
helaas niet altijd voorkomen worden. 
Alhoewel Mindful State al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om 
de website virusvrij te houden en te beveiligen, kan zij niet garanderen dat 
de website steeds virusvrij zal zijn of vrij zal zijn van onrechtmatig gebruik 
door derden. U wordt daarom geadviseerd veiligheidsmaatregelen te 
nemen, zoals het installeren van een goede virusscanner, voordat u 
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i n f o r m a t i e v a n d e z e w e b s i t e o p h a a l t e n g e e n g e v o e l i g e 
(persoons)gegevens op de website te plaatsen. 
 
Mindful State aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van 
welke aard dan ook - mede daaronder begrepen gevolgschade (zoals 
vertragingsschade en winstderving), schade als gevolg van het verlies of 
beschadiging van bestanden of schade als gevolg van virussen of 
onrechtmatig gebruik van de website door derden - die voortvloeit uit of in 
enig opzicht verband houdt met het gebruik of het onvermogen om 
gebruik te maken van de website of enig onderdeel daarvan. 
De website kan links bevatten naar websites van derden. Mindful State 
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor deze websites en heeft geen 
controle over de inhoud daarvan. 
Mindful State aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van 
de door derden  aangeboden informatie op de website. Mindful State 
behoudt zich dan ook het recht voor om door derden aangeboden 
informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, ondermeer indien die 
informatie in strijd is met de wet of inbreuk maakt op enig (intellectueel 
eigendoms) recht van derden. 
 
Cookies 
Mindful State maakt gebruik van cookies. De internet browser kan zo 
ingesteld worden dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt 
geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies blokkeren. U kunt dan echter 
mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken. Mindful 
State is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik 
van cookies op de website. Voor cookies van derden is Mindful State niet 
verantwoordelijk en aanvaardt zij ook geen aansprakelijkheid.  
Via onze website kan ook een cookie geplaatst zijn van Google als deel van 
de "Analytics"- dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en 
rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google 
kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hier wettelijk toe 
wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google 
verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. 
Cookies zijn kleine tekstbestanden met informatie die een webserver naar 
een browser van de bezoeker van onze website stuurt met de bedoeling 
dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de webserver wordt 
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teruggestuurd. De cookies worden op uw pc opgeslagen. U hebt altijd de 
mogelijkheid om cookies weer van uw harde schijf te verwijderen, 
daarnaast kunt u cookies uitschakelen via uw browser. Raadpleegt u 
hiervoor de handleiding van uw browser.  !
Privacy Statement 
 
Algemeen 
De website wordt beheerd door Mindful State (hierna: te noemen “wij”). De 
bedoeling van deze privacy verklaring is u te informeren over de manier 
waarop wij persoonsgegevens, die u ons via de website gekoppeld c.q. aan 
de domeinnaam http://www.mindfulstate.org en http://www.mindfulstate.nl 
verstrekt, zullen gebruiken.  
Mindfu l State i s verantwoordel i jk voor de verwerk ing van 
persoonsgegevens die worden verzameld via de website. Mindful State 
gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en houdt zich aan de Wet 
Bescherming Persoonsgegevens.  
 
Verzamelen van gegevens 
Wanneer u zich aanmeldt als kandidaat of organisatie voor een dienst of 
informatie wenst te ontvangen van Mindful State of zich aanmeldt voor de 
nieuwsbrief, kunnen wij u vragen om uw persoonsgegevens c.q. 
organisatiegegevens te verstrekken, zoals bijvoorbeeld naam, adres, e-
mailadres, telefoonnummer, contactgegevens, leeftijd.  !
Gebruik van gegevens  
Wanneer u uw persoonsgegevens of organisatiegegevens verstrekt, stemt u 
er uitdrukkelijk mee in dat deze voor de volgende doeleinden worden 
gebruikt: 

• Uw inschrijving/aanmelding zal uitsluitend door degenen in dienst     
van Mindful State worden geraadpleegd.  

• Indien u zich daarvoor heeft aangemeld: voor het verzenden van     
nieuwsbrieven aan u per email. U kunt zich daar overigens te allen 
tijde op eenvoudige wijze kosteloos voor afmelden door gebruik te 
maken van de link die onderaan iedere nieuwsbrief is opgenomen. 

U stemt er verder meer in dat: 
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• Voor het uitvoeren van werkzaamheden, zoals het hosten van onze     
webservers, het gebruik maken van de website faciliteiten via Wix, 
het analyseren van gegevens, kunnen wij uw persoonsgegevens 
verstrekken aan personen die voor ons werkzaamheden moeten 
uitvoeren om u van dienst te zijn. Dit kunnen ook bewerkers van 
gegevens en bedrijven en personen die buiten de Europese 
Economische Ruimte gevestigd zijn. De genoemde bedrijven en 
personen zullen alleen toegang hebben tot uw persoonsgegevens 
voor zover dit noodzakelijk is om hun werkzaamheden uit te voeren, 
maar zij mogen deze gegevens niet delen met andere derden of 
deze gegevens gebruiken voor enig ander doel. Wij behouden de 
controle en verantwoordelijkheid over alle gegevens die op deze 
wijze gedeeld worden. 

 !
Aansprakelijkheid 
Hoewel Mindful State al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om de 
website, haar databanken, gegevensdragers te beveiligen via haar 
webbouwer, kunnen wij niet garanderen dat derden daarvan niet op 
onrechtmatige wijze kennis van kunnen nemen. Mindful State aanvaardt 
geen aansprakelijkheid voor schade die daardoor kan ontstaan. Wij 
adviseren u daarom geen gevoelige (persoons)gegevens op de website en/
of via web based aanmeldingsformulieren te plaatsen. 
Wij raden u aan om in aanmeldingsformulieren geen gegevens op te 
nemen betreffende uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, 
filosofische of religieuze opvattingen, lidmaatschap van een vakbond of 
politieke partij, lichamelijke of geestelijke gezondheid, seksuele leven of 
begane misdrijven of gerechtelijk procedures. Indien uw aanmelding wél 
dergelijke gegevens bevat stemt u ermee in dat wij deze gegevens 
bewaren en gebruiken in overeenstemming met deze verklaring. !!!!

Disclaimer & PrivacyKVK 63300184 Mindful State


