Privacy beleid
Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en
overeenkomsten met IT Squad BV, Rijswijkseweg 60/2e, 2516 EH Den Haag.
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat IT Squad in bepaalde gevallen uw
gegevens opslaat, gebruikt uw persoonsgegevens voor haar relatiebeheer.
IT Squad respecteert uw privacy en garandeert u dat er met uw persoonlijke gegevens, die u ons
ter beschikking stelt, uiterst zorgvuldig wordt omgegaan.
Uitgangspunt hiervoor is de privacywetgeving. Wij zullen de gegevens die u ons beschikbaar
stelt uitsluitend gebruiken voor het tot uitvoer brengen van uw orders en voor het verlenen van
service. De informatie zal zonder uw toestemming niet aan derden worden verstrekt.
Gegevensbeveiliging
IT Squad maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de
verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang
kunnen verschaffen tot deze gegevens. Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke
middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de
overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.
Inzage
U mag IT Squad vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u IT
Squad verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen
door contact met ons op te nemen via het contactformulier

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Wij
gebruiken cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie
te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de
wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U
kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoeken van onze website geen cookies ontvangt. Het
enige wat voor ons zichtbaar is via de zogeheten 'tracking cookie' is uw IP-adres in combinatie met de
bezochte pagina's op onze website, evenals de tijd dat u heeft doorgebracht op deze pagina's.

