Privacy Statement
Privacyverklaring Vici B.V. (hierna te noemen Vici), gevestigd aan de Delpratsingel 1 4811 AM te Breda en
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20094288.
Vici is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring. Vici verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Bij het invullen van het contactformulier op onze website zal worden gevraagd om je naam, emailadres,
telefoonnummer en eventueel de naam van het bedrijf waar je voor werkt. In het geval het een (open)
sollicitatie betreft, is het mogelijk je CV toe te voegen, die wij vervolgens zullen verwerken ten bate van je
sollicitatie.
Met welk doel we je gegevens bewaren
Vici kan de door jou ingestuurde gegevens gebruiken om contact met je op te nemen, ter verbetering van
onze dienstverlening, of voor marketingdoeleinden, zoals is toegestaan volgens de wet.
Hoe lang we je persoonsgegevens bewaren
Vici bewaart je persoonsgegevens niet langer dan stikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren
waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal één jaar.
Delen van persoonsgegevens met derden
Vici verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor
de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies
Vici gebruikt alleen technische en functionele cookies, die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies
die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Je
kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser
verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het
recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen
de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vici en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van bezitten in een
computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens
of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens
sturen naar info@vici-nl.com.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Vici neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als
jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact met ons op via info@vici-nl.com.

