Privacy Verklaring
Marns hanteert de hoogste privacy norm.
Marns vraagt geen straat/plaats-adres gegevens en kan deze dus ook niet opslaan.
We respecteren de privacy van de gebruikers van de site en zorgen er voor dat de
persoonlijke informatie die ons verschaft wordt, strikt vertrouwelijk wordt behandeld.
We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden al of niet op internet of
daarbuiten, anders dan vermeld op deze site.
Marns hanteert ter bescherming softwarematig interne en externe beveiligingsprotocollen.
Marns refereert zich binnen het kader van deze site aan de Gedragscode verwerking
persoonsgegevens Financiële Instellingen. Alle verkeer gaat in HTTPS en geobjectiveerde
veiligheid omgeving.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij alleen informatie die u vrijwillig verstrekt hebt.
Informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan enige andere
organisatie, instantie of persoon.
Wij hebben veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of
wijziging te voorkomen van informatie, die wij ontvangen op onze site.
Marns gebruikt ter bescherming secure servers [robots.txt.bestanden]; opslag binnen E.E.R.
Op de site gebruiken we geen cookies.
De vaste notariële werknemers en andere door ons ingeschakelde personen zijn verplicht
om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren; intern is de informatie alleen
beschikbaar voor geauthoriseerde personen. Aan derden wordt geen informatie verschaft.
De e-notaris heeft een wettelijk ambtsgeheim.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
- Per email: info@marns.eu of info@e-notaris.nl - Per telefoon: 023-5319271
Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zullen wij alleen telefonisch contact met
u opnemen als dit nodig is om u zonodig te informeren.
Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij
van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te
nemen op het hierboven vermelde e-adres.
Op verzoek bieden wij de bezoekers van deze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste
gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te
verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde e-adres.
Als u vindt dat deze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact
met ons op.

