Privacy verklaring.
Wij vinden de privacy van de consument van groot belang. In deze verklaring wordt uiteengezet hoe op Total Progress
wordt omgegaan met persoonsgegevens.
1. Welke gegevens verzamelen wij en wat doen we ermee?
Total Progress streeft ernaar om uw gebruik van onze site zo aangenaam mogelijk te maken. Om ons in staat te stellen u
een optimale site en service te bieden, verzamelen wij daarom de volgende gegevens: uw type browser, (zoals Navigator of
Internet Explorer), besturingssysteem (zoals Macintosh of Windows), IP-adres en Internet domein (zoals bijvoorbeeld
Planet Internet en Zon).
Cookie beleid. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Wij
gebruiken cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen
over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze
cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het
bezoeken van onze website geen cookies ontvangt. Het enige wat voor ons zichtbaar is via de zogeheten 'tracking cookie' is
uw IP-adres in combinatie met de bezochte pagina's op onze website, evenals de tijd dat u heeft doorgebracht op deze
pagina's.
2. Verstrekken van gegevens
Gegevens over onze gebruikers worden niet verkocht, verhuurd, verhandeld of verstrekt op andere wijze dan zoals
beschreven in deze verklaring. De persoonsgegevens, welke u bij het achterlaten van een vraag of bij een aanmelding
invult, kunnen intern gebruikt worden om u op de hoogte te brengen of te houden .
3. Beveiliging
Total Progress zet zich in voor de beveiliging van de gegevens van haar gebruikers en past veiligheidsmaatregelen toe ter
bescherming tegen verlies, misbruik of wijziging van de gegevens die Total Progress onder haar beheer heeft. Voorts maken
wij gebruik van beveiligingssystemen ter bescherming van ons klantenbestand en toegang tot dit bestand binnen Total
Progress is aan restricties onderhevig.
4. Welke keuzes hebt u voor verwijdering, afscherming?
Op verzoek biedt Total Progress bezoekers van haar site toegang tot alle informatie die van hen is geregistreerd. Als u
toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact op te nemen via onderstaande contactgegevens.
Op verzoek biedt Total Progress bezoekers van haar site de mogelijkheid om eventuele onjuist geregistreerde informatie
van hen te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te wijzigen, gelieve contact op te nemen via onderstaande
contactgegevens.
5. Contact opnemen met Total Progress
Deze website en de via deze site van u verkregen persoonsgegevens worden beheerd door Total Progress gevestigd te
Haarlem, Nederland. Voor al uw vragen over ons privacy beleid, de werking van deze website, kunt u contact opnemen met
Total Progress.
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