PRIVACYVERKLARING
Tomms voldoet aan de nieuwe Europese wet Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG), ook wel GDPR genoemd. Deze is per 25 mei
2018 van kracht.
Tomms 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. Wij gebruiken uw gegevens om onze service zo goed
mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens
uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Tomms zal uw persoonlijke
gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter
beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de service van
Tomms.
Verwerken van persoonsgegevens
Wanneer u deze website bezoekt wordt om uw persoonsgegevens gevraagd
wanneer u een opdracht plaatst of wanneer u zich als dienstverlener
aanbiedt. Deze gegevens worden door Tomms gebruikt voor de invulling van
eventuele opdrachten die hieruit voortkomen. Daarnaast kunnen deze
gegevens aangewend worden om u op de hoogte te stellen van nieuwe,
relevante producten en/of diensten. Daarnaast sturen wij u soms berichten
als er een nieuwe eventueel voor u interessante opdracht is geplaatst en/of
iets veranderd is met betrekking tot uw opdracht. Ook is het mogelijk dat u
van ons nieuwsbrieven ontvangt, en mailings met betrekking tot tips en
adviezen met betrekking tot onze dienstverlening.
Indien u geen prijs stelt op deze informatie dan verzoeken wij u dat aan ons
kenbaar te maken door in te loggen op de site en onder instellingen u af te
melden voor deze berichten.
Daarnaast kunt u een email sturen naar team@tomms.nl
Op de website van Tomms worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
zoals de meest bezochte pagina's, zonder dat deze bezoekers identificeren,
Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook
kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de
site te zetten. Op deze wijze kan Tomms dienstverlening verder
optimaliseren.
Cookies
Tomms maakt gebruik van cookies om het online gebruiksgemak voor u te
vergroten. Een "cookie" is een klein tekstbestandje dat bij uw bezoek aan
een website naar uw computer wordt gestuurd. Cookies kunnen
gebruikersinstellingen en andere informatie opslaan. U kunt uw browser alle
cookies laten weigeren of laten waarschuwen wanneer er een cookie wordt

verzonden. Het kan echter gebeuren dat sommige opties of diensten van de
website niet goed functioneren zonder cookies.
Tomms en andere websites
Op deze website treft u mogelijk links aan naar andere websites. Tomms is
niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonlijke
informatie omgaan. Lees daarom de de privacyverklaring - indien aanwezig van de site die u bezoekt.
Wijzigingen
Tomms behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de
privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring voor
het privacybeleid van Tomms.

