Privacy Statement StageMax BV
Copyright
Alle inhoud van deze pagina’s, zoals teksten, grafische elementen, logo’s, buttons, audio- of
videoclips en software is eigendom van StageMax B.V. en is beschermd onder Nederlandse
en internationale copyrightwetgeving. De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de
inhoud en de structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets
van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van
druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van StageMax B.V.
Aansprakelijkheid
De informatie op deze site is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Niettemin kan
StageMax B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de
inhoud ervan geen enkel recht worden ontleend. De informatie op de website wordt
regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang
en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. StageMax B.V. is niet aansprakelijk voor
direct of indirecte schade ontstaan uit het gebruik van de website of van de op of via de site
ter beschikking gestelde informatie.
Privacyverklaring
Als u besluit uw gegevens naar StageMax B.V. te zenden, geeft u StageMax B.V. daarmee
uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te gebruiken bij het vinden van een stage,
afstudeeropdracht, bijbaan, startersbaan, of aanverwante functies via relaties van StageMax
B.V. Ook geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw gegevens te gebruiken bij het vervullen
van uw vacature. StageMax B.V. gaat vertrouwelijk met deze gegevens om en stelt ze alleen
ter beschikking aan een derde met het doel om bovenstaande te realiseren.
Gegevens zullen door StageMax B.V. worden opgeslagen en gebruikt worden vanaf het
moment van inschrijving tot en met 24 maanden na het afstuderen. Hierna zullen alle
gegevens verwijderd worden. Data van kandidaten zullen alleen gedeeld worden met derden
wanneer hier schriftelijk of mondeling toestemming is verkregen van de desbetreffende
kandidaat. Wanneer een kandidaat zijn gegevens wil opvragen dan kan dit door StageMax
B.V. hiervan schriftelijk een verzoek te doen. StageMax B.V. zal dan alle bestaande
informatie doorsturen naar het emailadres van de desbetreffende vragende partij. Wanneer
een kandidaat zijn gegevens wil verwijderen dan kan dit door StageMax BV hiervan
schriftelijk een verzoek te doen. StageMax B.V. zal dan alle bestaande informatie
verwijderen en hiervan een bevestiging versturen naar het emailadres van de desbetreffende
vragende partij.
Nederlands Recht
Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer)
zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands

recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen
die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

