Privacystatement Techniek en Werk B.V.
Techniek en Werk B.V. ziet het als zijn verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Dat u
vertrouwen in ons stelt realiseren wij ons goed en is tevens een extra reden om zorgvuldig met de
persoonlijke gegevens van onze kandidaten, werknemers en uitzendkrachten om te gaan. Dat geldt
uiteraard ook voor andere relaties en bezoekers van onze website. De persoonlijke gegevens worden
dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de eisen die
de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) hieraan stelt.
Techniek en Werk B.V. is gevestigd in Velp, Florijnweg 13-15, postcode 6883 JN.
Ons privacybeleid is van toepassing op de diensten van Techniek en Werk B.V.. U dient zich te
realiseren dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van andere websites en/of bronnen.

Technische informatie
Als u onze website bezoekt worden uw persoonsgegevens niet aan ons doorgegeven. Zoals gebruikelijk
verzamelt deze website wel de automatisch bepaalde en niet identificeerbare informatie over de
bezoekers van de website, zoals bijvoorbeeld het IP adres van uw computer.
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen wij u om persoonsgegevens te
verstrekken. Deze gegevens worden alleen maar gebruikt om de betreffende dienst te kunnen
uitoefenen. De gegevens worden op onze eigen beveiligde server van Techniek en Werk B.V.
opgeslagen. Deze regel geldt ook indien u vrijwillig persoonlijke gegevens aan ons verstrekt.
Als u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij die berichten bewaren. Het is
mogelijk dat wij u vragen om meer persoonlijke gegevens te verstrekken die relevant zijn voor het
onderwerp. Deze gegevens worden op onze eigen, beveiligde server van Techniek en Werk B.V.
opgeslagen.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij
onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt daarvoor gebruik van “cookies”
(tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe
gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de
website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde server van Techniek en Werk B.V.. Wij
gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website
activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website activiteit en
internetgebruik.
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Persoonsgegevens van de kandidaten, uitzendkrachten, sollicitanten en vast
personeel.
Techniek en Werk B.V. maakt gebruik van strikte veiligheidsprocedures om te voorkomen dat
onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens.
In het geval dat u uw gegevens op onze website invult of inschrijft voor een van onze
bemiddelingsvormen, worden uw persoonsgegevens vastgelegd ten behoeve van de door ons
aangeboden dienstverleningen. Deze gegevens kunnen door ons gebruikt worden voor de volgende
doeleinden:
 Om u aanbiedingen te doen en informatie te verstrekken.
 Om te beoordelen of u kunt voldoen aan de geschiktheid conform de gestelde eisen van de
opdrachtgever.
 Voor een goede communicatie met u in stand te houden over de bemiddelingsvoortgang tussen u,
ons en de opdrachtgever.
 Voor de vastlegging van overeenkomsten tussen alle betrokken partijen.
 Ten behoeve van de support die wij of de opdrachtgever verlenen ter bevordering van opleidingen
of persoonlijke ontwikkeling.
 Om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Beveiliging
Bij Techniek en Werk B.V. hebben alleen geautoriseerde personen toegang tot de gegevens.
Logbestanden met bezoekgegevens en andere bestanden met persoonsgegevens zijn alleen
toegankelijk via wachtwoorden en/of encryptie. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan
opdrachtgevers, hebben wij bij hen vastgelegd dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal
beveiligen en dus ook niet aan derden mogen verstrekken.

Inzage en wijzigen van persoonsgegevens
U heeft het recht om in te zien welke persoonsgegevens van u wij verwerken. Op verzoek corrigeren wij
uw persoonsgegevens. Als u wilt dat wij gegevens van u verwijderen dan zullen wij dat doen tenzij we
verplicht zijn deze gegevens te bewaren. Voor informatie hierover of om mutaties door te geven kunt u
via e-mail contact met ons opnemen: info@techniekenwerk.nl.

Vragen, opmerkingen of klachten
Indien u vragen, klachten of opmerkingen over de bescherming van uw persoonsgegevens bij Techniek
en Werk B.V., kunt u via e-mail contact met ons opnemen: info@techniekenwerk.nl.
Telefonisch kunt u ons bereiken via 06-14120004.
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