Privacybeleid Pause to Play

Versie 0.1 (Deze pagina is voor het laatst aangepast op 28 september 2017)
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Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit
privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft
over dit privacybeleid, kunt u contact met
ons opnemen:
Pause to Play (bezoekersadres)
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden
071 - 887 8007
info@pausetoplay.nl

