Privacyverklaring WormSearch EPI
WormSearch EPI streeft ernaar om diensten van een hoge kwaliteit te leveren,
waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Respect voor de privacy van mijn
klanten en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien ik als een
belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van mijn diensten. In deze
privacyverklaring vindt u algemene informatie over hoe ik met uw persoonsgegevens
omga.
Mijn doel
Mijn doel is natuurlijk om u zo goed mogelijk van dienst te zijn! Ik wil u gerichte en
persoonlijke service aanbieden en daar hebben wij uw persoonsgegevens voor
nodig. Ik zorg er voor dat ik hierbij voldoe aan de wet- en regelgeving die van
toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens. Ik vind het erg belangrijk dat
onze dienstverlening transparant, betrouwbaar en persoonlijk is. U kunt erop
vertrouwen dat ik zorgvuldig met uw persoonsgegevens omga.
Wat zijn persoonsgegevens
Zodra gegevens u kunnen identificeren als persoon worden deze gegevens
persoonsgegevens genoemd. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam,
adres, geboortedatum en bankrekeningnummer. Ook kan uw IP-adres of
gebruikersnaam als persoonsgegeven worden aangemerkt.
Om gebruik te kunnen maken van mijn dienst, heb ik u persoonsgegevens nodig.
Naam, adres, postcode, woonplaats en email adres.

WormSearch EPI respecteert en beschermd uw privacy. Mijn website is zo
gestructureerd dat u in de meeste gevallen Wormsearch kunt bezoeken op Internet
zonder uzelf te identificeren of persoonlijke informatie te verstrekken.
Mocht u ons toch persoonlijke informatie verstrekken (waarmee u kunt worden
geÃ¯dentificeerd), dan garandeer ik dat deze informatie alleen zal worden gebruikt
voor het onderhouden van de relatie die u hebt met WormSearch.nl
Ik doe er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen
onbevoegde toegang, verlies of diefstal.
U heeft het recht om de persoonsgegevens die ik van u verwerk te laten corrigeren of
verwijderen.
WormSearch EPI zal persoonlijke informatie niet aan derden verkopen of huren.

