
 

 

 

Privacy statement 

Uw privacy 
TecPac respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de 
persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De informatie die de 
klanten en bezoekers aan TecPac B.V. verstrekken zullen wij enkel en alleen voor dat doel gebruiken 
waarvoor zij is verstrekt. De informatie welke de uitzendkrachten verstrekken met het doel werk te 
verkrijgen, kan door ons, eventueel deels, met dat doel, worden verstrekt aan de opdrachtgevers. De 
informatie die de opdrachtgevers verstrekken met het doel werknemers te werven, kan door ons, 
eventueel deels, met dat doel, worden verstrekt aan de werknemers. Voor het overige zullen wij 
deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Wij waarderen het vertrouwen dat u in 
ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen te 
allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.  
 
Cookies 
Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw 
voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze 
informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine 
tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U 
kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een 
minder goede werking van deze website.  
  
Indien u nog vragen mocht hebben over het privacy statement van TecPac B.V., dan kunt u een      
e-mail sturen naar info@tecpac.nl. TecPac behoudt zich het recht  om wijzigingen aan te brengen in 
dit privacy statement. Bekijk daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van 
TecPac B.V. 
 
Beveiliging 
TecPac heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen teneinde uw 
persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking en/of het verlies 
van deze gegevens. 
 
Datum laatste wijziging, april 2011 
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