PRIVACYBELEID
I. ALGEMENE GEGEVENS
In dit privacy beleid worden de maatregelen vermeld die genomen worden om uw privacy te beschermen.
De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten, bezoekers en gebruikers is voor ons
heel belangrijk en dragen wij hoog in het vaandel. Daarom willen wij, aan de hand van dit privacybeleid u
zo goed mogelijk informeren, op de hoogte brengen welke gegevens bij uw bezoek van onze website en
bij het invullen van het contactformulier verzameld en/of bewaard worden, de redenen meedelen waarom
we dit doen en over welke controlemogelijkheden u beschikt. De onderneming vindt het belangrijk de
door de wetgever gehanteerde termen goed en in verstaanbare taal uit te leggen, daarom worden in dit
privacy beleid verschillende termen extra uitgelegd.
A. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE
Wat/wie is de verwerkingsverantwoordelijke?
De verwerkingsverantwoordelijke is de persoon die instaat voor het verzamelen van de persoonsgegevens
bij bezoek van de website, bij het invullen van een contactformulier op deze website.
Hierbij is het uitermate belangrijk dat wij, als verwerkingsverantwoordelijke steeds bereikbaar zijn voor
eventuele vragen en opmerkingen betreffende het privacy beleid, onze gegevens kan u hier terugvinden:
Uitzendbureau Tot Uw Dienst
Houtzagerijstraat 22
5451 GW Mill
Contacteer ons via mail: info@uitzendtud.nl
B. AKKOORD EN AANPASSING
Door gebruik te maken van onze website, de toepassingen en het invullen van het contactformulier wordt
u gevraagd om akkoord te gaan met de bepalingen en maatregelen in dit privacy beleid. De onderneming
behoudt zich het recht voor haar privacy beleid te allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers die
hiervan op de hoogte stelt via de website of e-mail. Na publicatie worden de wijzigingen automatisch van
kracht.
C. TOEPASSELIJK RECHT
De verwerking van de persoonsgegevens binnen de onderneming is aan de Europese verordening
2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 beftreffende de bescherming van
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer
van die gegevens onderworpen.
II. VERZAMELING VAN PERSOONSGEGEVENS
A. DEFINITIE PERSOONSGEGEVENS
Onder de noemer persoonsgegevens dienen alle gegevens of informatie (vb naam, telefoonnummer,
emailadres, geboortedatum, …) te worden verstaan die betrekking hebben op een identificeerbaar
persoon. Door de ruime formulering zijn heel veel gegevens als persoonsgegevens te beschouwen.
B. OP WELKE MANIER WORDEN DEZE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD.
Door het gebruik van onze website worden diverse persoonsgegevens verzameld, dit op verschillende
manieren:
De persoonsgegevens worden door u zelf meegedeeld (vb. het contactformulier, … ) of deze die wij
verkrijgen door het gebruik van onze diensten (vb. inlogmodule op onze website, online-profiel,
overeenkomst…);
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