privacy statement en disclaimer
De website www.secretarytoday.nl staat onder beheer van TODAY Group B.V., gevestigd in Rotterdam.
Handelsregister Rotterdam: 24321674. TODAY Group B.V (Secretary TODAY) wijst u op het volgende ten
aanzien van deze website.

aansprakelijkheid
De website van Secretary TODAY met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van
Secretary TODAY. Deze site is met zorg samengesteld. Toch kan het gebeuren dat de website onjuiste
en/of onvolledige informatie bevat en verstrekt. Secretary TODAY en haar werknemers zijn niet
aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie in de website, ook niet voor het bestaan van
virussen en/of - andere - schadeveroorzakende programmatuur op de website, en ook niet voor ander - schadeveroorzakend gebruik van de website.

auteursrecht
Teksten, lay-out, afbeeldingen en andere items op de site vallen onder de bescherming van het
auteursrecht. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren
of op te slaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Secretary TODAY. Deze
toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

privacy
Secretary TODAY gaat zeer zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van relaties. Dit heeft betrekking
op de verwerking van gegevens en de verstrekking van gegevens aan derden. Wanneer u uw
persoonlijke gegevens naar Secretary TODAY zendt, geeft u Secretary TODAY uitdrukkelijk toestemming
om deze gegevens te gebruiken bij het vinden van en te informeren over (uitzend)werk. U kunt te allen
tijde de door of aan u verstrekte persoonlijke gegevens laten wijzigen of verwijderen.

cookies
Secretary TODAY maakt gebruik van "cookies" om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de
website te optimaliseren en voor analytische doeleinden. Een cookie is een klein bestandje dat door
een pagina van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw computer wordt
opgeslagen. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker.
Daardoor kan Secretary TODAY de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. Cookies
kunnen altijd van een computer worden verwijderd. U kunt in uw browser het gebruik van cookies in- en
uitschakelen.

vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Secretary TODAY.
Contactgegevens staan vermeld op de site.

disclaimer
Secretary TODAY is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker
daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor
afdoende.

