Actievoorwaarden CJP Inspirators
CJP start op 27 september 2016 met het project CJP Inspirators op cjpinspirators.nl.
Op dit project zijn de volgende voorwaarden van toepassing.
1. Organisatie
CJP Inspirators wordt georganiseerd door Stichting Cultureel Jongeren Paspoort,
hierna te noemen CJP. Deze voorwaarden hebben betrekking op dit project en zijn
te vinden op cjpinspirators.nl.
2. Wie kan er deelnemen aan CJP Inspirators?
Het project staat open voor iedereen, ongeacht je leeftijd en of je nu wel of niet een
CJP-pas hebt.
3. Hoe kan ik meedoen?
● Ga naar cjpinspirators.nl en klik op ‘Aanmelden’.
● Vul je gegevens in.
● Je komt terecht op je persoonlijke pagina waar je de Inspirators van je keus
kunt selecteren (maximaal 5).
● Vervolgens krijg je eens per maand een mail van je Inspirator(s), met daarin 1
tot 3 tips.
4. Looptijd CJP Inspirators
Het project heeft in eerste instantie een looptijd van een halfjaar, dus tot 27 maart
2017. Vóór het bereiken van die datum zullen we het project evalueren en bepalen
of het succesvol genoeg is om het door te zetten.
5. Kosten voor deelname
Er zijn geen kosten voor het deelnemen aan CJP Inspirators.
6. Beschikbaarheid Inspirators
De Inspirators werken belangeloos mee aan dit project. Stopt een Inspirator met
het geven van tips, dan worden zijn of haar abonnees hiervan per email op de
hoogte gesteld.

7. Opzeggen
Je zit als deelnemer aan CJP Inspirators nergens aan vast. Wanneer je de tips van
één of meer Inspirators niet meer wilt ontvangen, kun je je via je persoonlijke
pagina makkelijk afmelden.
8. Persoonlijke gegevens
CJP vindt de bescherming van jouw privacy belangrijk. De persoonsgegevens
worden vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens
behandeld.
9. Waar gebruikt CJP je persoonsgegevens voor?
● Om je tips te kunnen sturen via email van Inspirators die je zelf uitkiest.
● Om je informatie per email te kunnen sturen over eventuele wijzigingen in
het project.
Overige voorwaarden
● Interactie met de Inspirators via mail is niet mogelijk.
● Door het doorgeven van je mailadres geef je CJP toestemming om 1 keer per
maand een mail te sturen, tot wederopzegging.
● CJP behoudt zich het recht voor om over te schakelen naar een ander
medium voor het verzenden van de tips.
Voor emailcontact gebruiken we het door de deelnemer bij aanmelding
aangegeven emailadres. Bij vragen kun je contact opnemen via ons
contactformulier.
CJP Disclaimer

