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Privacy statement 

Deze website wordt beheerd door WTS detachering V.O.F. (“WTS”). 
Wanneer u deze internetsite bezoekt kan WTS persoonsgegevens over u 
verzamelen. Deze persoonsgegevens verzamelt WTS direct (via een 
verzoek om gegevens aan u) en indirect. WTS zal deze persoonsgegevens 
uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit Privacy Statement 
omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde 
persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy Statement beschrijft: 

 de doeleinden van de gegevensverwerking door WTS met betrekking tot deze 
internetsite; 

 het gebruik van cookies; 
 de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt 

uitoefenen. 

 

Doeleinden van gegevensverwerking 
WTS verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze 
internetsite: 

 ten behoeve van haar bedrijfsvoering; 
 om diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u 

interessant kunnen zijn; 
 om webstatistieken te ontwikkelen. 

De door u verstrekte informatie kan worden gebruikt om zonodig contact 
met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in 
de functionaliteit van de internetsite of om u diensten aan te bieden 
waarop u prijs zou kunnen stellen, tenzij u hebt aangegeven geen 
aanbiedingen van diensten te willen ontvangen. 

Wanneer u bij ons solliciteert en/of uw profiel achterlaat op onze Website, 
dan worden uw gegevens geregistreerd in onze database. Deze gegevens 
worden binnen één jaar vernietigd middels automatische verwijdering uit 
onze database. Door het achterlaten van uw gegevens, wordt u geacht 
hiermee akkoord te zijn. 
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Cookies 
WTS plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te 
verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, 
om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke 
pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke 
informatie de browser deelt. 
 
U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door 
gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer 
informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van 
uw browser. 

 

Uitoefening van rechten; contact opnemen 

met WTS 
Indien u geen marketinginformatie van WTS wenst te ontvangen, kunt u 
dat kenbaar maken per gewone post: 

WTS Detachering V.O.F. 
Markt 27 
4931 B.R. Geertruidenberg 

Indien u zich eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven via e-mail en u 
deze niet meer wilt ontvangen, moet u zich hiervoor apart afmelden. 

Als u vragen hebt over dit Privacy Statement, onze activiteiten op het 
gebied van gegevensverwerking of uw omgang met deze internetsite, kunt 
u deze indienen per gewone post: 

WTS Detachering V.O.F. 
Markt 27 
4931 B.R. Geertruidenberg 

Wijzigingen 

WTS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit 
Privacy Statement. Raadpleeg daarom geregeld dit Privacy Statement om 
van de wijzigingen op de hoogte te blijven. 

 


	Privacy statement
	Doeleinden van gegevensverwerking
	Cookies
	Uitoefening van rechten; contact opnemen met WTS

