
Privacy policy 
Dit Privacy beleid is van toepassing op de diensten van Mtalent. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan 
het Privacy beleid te accepteren. 

Mtalent respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke 
informatie die u mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 

 

Gebruik van mijn diensten 

Ik gebruik uw gegevens om opdrachten en klantencontact zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het 
overige zal ik deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Mtalent zal uw persoonlijke gegevens niet 
aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren 
van uw opdracht. Mtalent en door mij ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens 
te respecteren. 

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Mtalent of die van een derde partij. Ik 
zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik. 

 

Cookies 

Deze website maakt gebruik van “cookies” (kleine stukjes tekstbestand die op uw computer worden geplaatst). 
Cookies stelt Mtalent in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van mijn diensten en deze te verbeteren 
en aan te passen aan de wensen van de bezoekers van mijn website. 

De door cookies gegenereerde informatie over het gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen 
beveiligde servers van Mtalent of die van een derde partij. Mtalent gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u 
de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met 
betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. 

U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoeken van Mtalent geen cookies meer ontvangt. 

 

Wijzigingen 

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele 
aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Wanneer 
wijziging van mijn Privacy beleid nodig mocht zijn, vind u op deze pagina altijd de meest recente informatie. 

Als u nog vragen mocht hebben over het Privacy beleid van Mtalent, dan kunt u deze per email of telefonisch kenbaar 
maken. 


