Privacy statement
Werk in de Winkel is een website van het Sociaal Fonds Fashion, Sports & Lifestyle, in samenwerking
met Menzis, VGZ en INretail verzekeringsdienst.
We respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en zorgen ervoor dat de
persoonlijke informatie die je aan ons doorgeeft vertrouwelijk wordt behandeld. Om je een goede
en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben wij enkele gegevens van je nodig.
Verwerking van gegevens
We verwerken de gegevens die je zelf verstrekt indien je je inschrijft voor de nieuwsbrief of
actiematige mailsystemen. Wil je de nieuwsbrief van Werk in de Winkel ontvangen? Schrijf je dan in
op wonen.werkindewinkel.nl/nieuwsbrief. Daarnaast verwerken wij de zogenaamde
'verkeersgegevens' van de bezoekers van onze website. Zo wordt het IP-adres van jouw computer
geregistreerd en wordt er naar het surfgedrag op de website gekeken.
De gegevens worden uitsluitend gebruikt om je te informeren over de activiteiten van Werk in de
Winkel en om de dienstverlening en de inhoud van onze website te verbeteren.
Jouw gegevens worden niet verkocht
We verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend aan derden ter beschikking
stellen. Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid
van de gegevens te respecteren.
Beveiliging gegevens
We maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide
veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze
gegevens.
Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
Alle gegevens die je aan ons verstrekt, worden opgenomen in een bestand. Persoonlijke gegevens
worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Dit bestand is aangemeld bij het College Bescherming
Persoonsgegevens te Den Haag. Werk in de Winkel houdt zich in alle gevallen aan de Wet
Bescherming Persoonsgegevens.
Cookies
Op deze website gebruiken wij cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door jouw browser
worden opgeslagen op jouw computer. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van de
website voor jou gemakkelijker te maken.
Communicatie per e-mail
Indien je geen prijs meer stelt op het toezenden van nieuwsbrieven, dan kun je je via een link in de
mailings afmelden.
Wijzigen van de privacyverklaring
Werk in de Winkel houdt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing
zal op deze pagina gepubliceerd worden. Werk in de Winkel adviseert u dan ook regelmatig op deze
pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

