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Wij zijn erg gesteld op onze privacy en snappen dat jij dat ook bent.  Daarom 
hebben we hier opgeschreven wat we doen met jouw gegevens die via je
bezoek aan onze website bij ons terechtkomen.

Op onze website vind je logo’s van de diverse social media die linken naar 
onze accounts. We vinden het geweldig als je ons volgt en ons werk liket. 
Graag zelfs! Wij beloven je dat we je verder niet zullen lastigvallen met
advertenties of andere irritante verzoekjes.

Via deze website kan je een mail aan ons sturen om te solliciteren. Wij
verwerken jouw gegevens vervolgens door ze te controleren en je
vaardigheden en interesses te beoordelen met als doel de juiste mensen op 
onze openstaande functies terecht te laten komen. Kom je uiteindelijk bij ons 
in dienst dan bewaren wij jouw gegevens in ons personeelsdossier om een 
complete administratie van jou te hebben. Word je geen lid van team Argus 
dan bewaren wij je gegevens niet langer dan 4 weken. Zien we wel potentie in 
jou, maar hebben we op dit moment geen passende vacature, zullen we altijd
toestemming vragen voordat we jouw gegevens  (veilig) opslaan.

Wij vinden het tof om af en toe eens te kijken wie wanneer onze website
bezoekt. Daarvoor gebruiken we, net als bijna iedereen, Google Analytics. 
Niets bijzonders dus. Wij plaatsen daarom een cookie op deze website.
Hierdoor verzamelen we gegevens over hoe bezoekers onze website
gebruiken, inclusief details over de site waar de bezoeker vandaan komt en 
het totale aantal keren dat een bezoeker naar onze website is geweest. Wij
gebruiken die informatie niet om je lastig te vallen. We delen ook geen
gegevens met Google.

Mocht je nu om welke reden dan ook toch geen informatie met ons delen, 
geef ons dan even een seintje via academy@argusproductions.tv en dan gaan 
wij proberen zo snel mogelijk je  gegevens volledig te verwijderen.
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