Wipro B.V. respecteert de privacy van alle bezoekers
Wij respecteren de privacy van alle bezoekers van onze site en dragen er zorg voor dat de
persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken
uw gegevens om de aanmelding, vraag of suggestie zo correct mogelijk te laten verlopen.
Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.
Wipro B.V. 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 aanmelding,
vraag of suggestie.
•

•

•

Als u een aanmelding, vraag of suggestie via onze site plaatst, hebben we naast de
gegevens specifiek voor dat formulier uw naam, telefoonnummer en e-mailadres
nodig.
Om u blijvend van dienst te kunnen zijn, slaan wij met uw toestemming uw
persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw aanmelding, vraag of
suggestie en het gebruik van onze diensten op.
Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de
ontwikkeling van onze diensten die voor u interessant kunnen zijn. Als u hier niet
langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar
info@wipro.nl

Wipro B.V. verkoopt uw gegevens niet
Wipro B.V. 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 aanvraag en
opdracht.
Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid
van uw gegevens te respecteren. Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy
van Wipro B.V., dan kunt u een e-mail sturen naar info@wipro.nl . Wij helpen u graag verder
als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging
van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente
informatie.
Gebruik van cookies.
De website www.wipro.nl maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te
kunnen volgen. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze
website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer
wordt opgeslagen. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf
Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en
rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze
informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor
zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor
andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk
geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google
stelt zich te houden aan de Privacy Shield Principles en is aangesloten bij het Privacy Shield
Program van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een
passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

