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Jabil, Inc., zijn dochtermaatschappijen en gelieerde vennootschappen (gezamenlijk aangeduid als "Jabil" of het 

"Bedrijf") streven ernaar op verantwoorde wijze om te gaan met de gegevens die u ons verstrekt en met de gegevens 

die we bij de uitoefening van onze activiteiten verzamelen. 

Dit Privacybeleid ("Beleid") regelt en beschrijft hoe Jabil (als verwerkingsverantwoordelijke) omgaat met 

persoonsgegevens die we online en offline verzamelen via: onze websites, applicaties, portals, platformen, 

communicatie-uitingen, voorlichtings- en opleidingsacties, en diensten in verband met onze verbintenissen jegens 

klanten en leveranciers (gezamenlijk aangeduid als "Diensten").   Dit Beleid beschrijft een breed scala aan 

wereldwijde verwerkingsactiviteiten met betrekking tot persoonsgegevens; deze verwerkingsactiviteiten kunnen in 

sommige rechtsgebieden echter ingeperkt worden door toepasselijke wetgeving op lokaal niveau.   

NB:  Als u een werknemer van Jabil bent, raadpleeg dan het "Wereldwijde privacybeleid voor werknemers", dat te 

vinden is op JabilWeb, aangezien dit Beleid slechts van toepassing is op uw persoonsgegevens als bezoeker van 

deze website. 

Alvorens ons gegevens te verstrekken omtrent de Diensten, verzoeken wij u dit Beleid zorgvuldig te lezen.  We 

zullen dit Beleid herevalueren telkens wanneer we de Diensten en ons aanbod bijwerken en/of uitbreiden, en we 

brengen navenant wijzigingen aan in het Beleid.  Eventuele wijzigingen worden hier gepubliceerd; wij verzoeken u 

dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er updates zijn.  Als we wezenlijke wijzigingen in dit Beleid 

aanbrengen, zullen we u hiervan zoals vereist door de wet op de hoogte stellen.  Door de Diensten te blijven 

gebruiken stemt u in met de voorwaarden van het geactualiseerde Beleid. 

I. GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN 

We verzamelen gegevens op diverse manieren: (i) gegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt; (ii) gegevens die 

we passief of automatisch verzamelen wanneer u een beroep doet op onze Diensten, onder meer via uw browser of 

apparaat; en (iii) gegevens uit andere bronnen, zoals social-mediaplatformen die mogelijk gegevens delen over uw 

interactie met onze gekoppelde social-mediacontent. 

De term "persoonsgegevens" in dit Beleid verwijst naar gegevens aan de hand waarvan u als persoon wordt of kunt 

worden geïdentificeerd. 

Gegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt 

We kunnen op diverse manieren rechtstreeks gegevens van u verzamelen, bijvoorbeeld wanneer u: 

 navraag doet naar loopbaanmogelijkheden of solliciteert naar een functie binnen ons bedrijf; 

 informatie over het Bedrijf, onze producten en/of diensten opvraagt;  

 een account aanmaakt of gebruik maakt van andere functionaliteiten die gepaard gaan met een 

inlogprocedure, bijv. via onze klant- of leveranciersportal; 

 zich aanmeldt voor een cursus of evenement; 

 een enquête invult of ons feedback geeft; 

 met ons communiceert per e-mail of andere correspondentiekanalen; 

 bepaalde functionaliteiten aanvraagt (bijv. abonnementen op blogs, nieuwsbrieven, updates of ander 

materiaal); of 

 door gebruikers gegenereerde content op internet publiceert, waaronder commentaren, bij of op onze 

Diensten. 
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We kunnen ook offline gegevens over u verzamelen, bijvoorbeeld wanneer u een contractuele overeenkomst met 

ons aangaat en gedurende de daaruit voortvloeiende klant- of leveranciersrelatie. 

Tot de gegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt kunnen behoren: naam, contactgegevens, functie, informatie 

over het bedrijf of de organisatie waar u bij betrokken bent, opleidingen en werkervaring; en de aan uw account 

gekoppelde gebruikersnaam en wachtwoord (indien u een account heeft aangemaakt).      

De Diensten waarvan u gebruik maakt kunnen portals omvatten waartoe meerdere gebruikers binnen een organisatie 

toegang hebben.  Vergeet niet dat gegevens die u hier deelt door meerdere mensen kunnen worden bekeken.  Wees 

vriendelijk en respectvol naar anderen toe wanneer u gebruik maakt van de portals en andere gedeelde Diensten.  

We behouden ons het recht voor, maar zijn hiertoe niet verplicht, om eventuele content op onze Diensten te 

analyseren en te controleren, en om posts of content te verwijderen die kunnen worden aangemerkt als ongepast of 

beledigend voor anderen. 

Gegevens die passief of automatisch worden verzameld 

Gegevens op apparaten/gebruiksgegevens 

We kunnen automatisch bepaalde gegevens verzamelen over de computer of apparaten (met inbegrip van mobiele 

telefoons of tablets) die u gebruikt om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Diensten.  We kunnen 

gegevens verzamelen en analyseren zoals (a) IP-adressen, geolocalisatiegegevens, unieke identificatiecodes voor 

apparaten, IMEI en TCP/IP-adres, en andere informatie over uw computer of apparatuur, browsertaal, 

besturingssysteem, informatie over uw mobiele provider, vanuit welke regio u zich toegang hebt verschaft tot de 

Diensten; en (b) gegevens die betrekking hebben op hoe uw interactie met de Diensten verloopt, zoals de URL van 

websites die u bezocht voor of na het raadplegen van onze Diensten, type platform, het aantal klikken, 

domeinnamen, landingspagina's, bekeken pagina's en content en de volgorde van die pagina's, statistische gegevens 

over het gebruik van de Diensten, hoeveel tijd u op bepaalde pagina's hebt doorgebracht, de datum en het tijdstip 

waarop u de Diensten hebt gebruikt, hoe vaak u de Diensten hebt gebruikt, error logs, en andere soortgelijke 

gegevens.  Zoals hieronder besproken kunnen we een beroep doen op aanbieders van analysetechnologieën, 

waaronder cookies en vergelijkbare tools, om ons te helpen deze gegevens te verzamelen.   

Cookies en andere tracking-technologieën 

Zoals gezegd, kunnen we via cookies en andere trackingtechnologieën gegevens verzamelen over uw gebruik van de 

Diensten.   Voor meer informatie over hoe we deze technologieën toepassen en eventuele 'opt-out'-mogelijkheden 

waarover u beschikt, verwijzen we naar ons Cookiebeleid. 

U kunt de instellingen van uw internetbrowser wijzigen om een melding te ontvangen wanneer een cookie wordt 

ingesteld of geactualiseerd, of om cookies helemaal te blokkeren.  Raadpleeg voor meer informatie de "Help" van 

uw browser (bijv. Internet Explorer; Google Chrome; Mozilla Firefox; Apple Safari (Desktop); Apple Safari 

(Mobile); of Android Browser).   

U kunt ook het gebruik van Flash-technologieën beheren, waaronder cookies en local storage objects, met behulp 

van de Flash-beheertools op de Adobe-website.   

Door sommige of alle cookies te blokkeren, hebt u wellicht geen toegang tot bepaalde functionaliteiten van de 

Diensten. 

Locatiegegevens 

We kunnen verschillende typen gegevens verzamelen over uw locatie, waaronder algemene informatie (bijv. IP-

adres, postcode) en specifiekere informatie (bijv. GPS-gebaseerde functionaliteit op mobiele apparaten die worden 

gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten), en kunnen die informatie gebruiken om de Diensten op maat te 

maken met locatiegebaseerde informatie en functionaliteiten.  Hiertoe kunnen uw locatiegegevens worden gedeeld 

met onze medewerkers en leveranciers.  Als u geen gebruikt wenst te maken van deze locatiegebaseerde 

functionaliteiten, kunt u de positiebepalingsfunctie deactiveren via de instellingen van uw apparaat. 

http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_GB
https://support.apple.com/en-us/HT201265
https://support.apple.com/en-us/HT201265
http://support.google.com/ics/nexus/bin/answer.py?hl=en&answer=2425067
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager02.html
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Informatie uit andere bronnen 

We kunnen gegevens over u en/of uw organisatie, waaronder demografische gegevens en bedrijfstakgegevens, ook 

verkrijgen van derden die een bijdrage leveren aan de marketing van ons Bedrijf, nieuwe klanten in kaart brengen, 

kandidaten werven, en bedrijfstakanalyses verrichten.  We kunnen gegevens die we van u verkrijgen via onze 

Diensten combineren met gegevens over u die we verkrijgen van deze derden, waaronder social-medianetwerken en 

andere contentplatformen. 

 

Als u zich via een externe verbinding of inlogprocedure toegang verschaft tot de Diensten, zoals via een social-

medianetwerk als Facebook, Twitter of LinkedIn, kunt u ons toegang verschaffen tot bepaalde gegevens in uw 

profiel.  Hiertoe kunnen behoren uw naam, e-mailadres, foto, geslacht, verjaardag, locatie, een ID gekoppeld aan het 

platform of account van het externe sociale netwerk, gebruikersbestanden zoals foto's en video's, uw lijst met 

vrienden, mensen die u volgt en/of die u volgen, en uw posts of "likes". Als u niet wilt dat deze informatie wordt 

gedeeld, gebruik dan geen websites van social media om toegang te krijgen tot de Diensten.  Voor een beschrijving 

van hoe deze social media sites uw gegevens behandelen en delen, verwijzen we naar hun privacybeleid en 

gebruiksvoorwaarden; daar leest u ook hoe u uw privacy-instellingen kunt wijzigen.   

II. HOE WE UW GEGEVENS GEBRUIKEN 

We kunnen de gegevens die we van en over u verkrijgen voor de volgende doeleinden gebruiken: 

 

 om personeel te werven en sollicitaties te beoordelen; 

 om uw vragen te beantwoorden en aan uw verzoeken te voldoen; 

 om onze lijsten met contactpersonen te actualiseren; 

 om de Diensten tot stand te brengen en aan te bieden; 

 om u in aanraking te brengen met onze handelspartners, bijv. via de klant- en leveranciersportals; 

 om u waarschuwingen omtrent uw account en administratieve informatie te sturen; 

 om u blogartikelen, nieuwsbrieven, marketingcommunicatie en ander informatiemateriaal toe te sturen dat 

voor u interessant zou kunnen zijn; 

 om u enquêtes te sturen en om feedback te vragen; 

 om de inhoud en kenmerken van de Diensten te verbeteren of nieuwe Diensten te ontwikkelen; 

 om de inhoud van de Diensten te personaliseren; 

 om toe te zien op de naleving van de wettelijke voorwaarden voor het gebruik van de Diensten;  

 om de Diensten te beheren en problemen te verhelpen;  

 om te voldoen aan wet- en regelgevingsvereisten;  

 om contractuele relaties (administratief) te beheren; en 

 om andere zakelijke doelen te verwezenlijken, zoals marktsectoranalyses om ons aanbod te verbeteren en 

toe te zien op de beveiliging van onze netwerken. 

 

III. HOE WE UW GEGEVENS DELEN 

 

Jabil is een wereldwijde leverancier van productdesign, fabricage en daaraan gerelateerde diensten.   Onze 

bedrijfsonderdelen en afdelingen kunnen onderling gegevens uitwisselen voor zakelijke doeleinden, zoals interne 

administratieve activiteiten, marketing en verkoop, onderzoek en ontwikkeling, talentmanagement, en om u en uw 

organisatie van Diensten te voorzien.   Wij verkopen, verhuren of verstrekken geen informatie waaruit uw identiteit 

af te leiden valt aan ongerelateerde derden zodat zij er zelf gebruik van kunnen maken.    

 

Behalve voor het uitwisselen van gegevens met onze gelieerde ondernemingen en tenzij anders vermeld in dit 

Beleid, kunnen we uw gegevens onder de volgende omstandigheden verstrekken en/of delen: 

 Erkende dienstverleners.  We kunnen uw gegevens verstrekken of beschikbaar stellen aan erkende externe 

dienstverleners die namens ons ondersteunende activiteiten of taken verrichten, zoals onderzoek, marketing, 

klantenservice, personeelswerving en -beoordeling, webhosting, gegevensopslag, analyse en verwerking, en 

juridische diensten. 
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 Uw werkgever.  Als u in dienst bent van een afnemer van Jabil die op grond van onze klantenovereenkomst een 

account gebruikt, mogen we de gegevens die u ons in het kader van de Diensten hebt verstrekt doorgeven aan 

deze afnemer; ook kan uw werkgever deze gegevens mogelijk direct inzien. 

 Bescherming van Jabil en van derden.  We mogen uw gegevens en/of content die u als gebruiker indient of 

beschikbaar stelt via de Diensten, verzamelen, bewaren en verstrekken, indien we hiertoe verplicht zijn of 

wanneer dit redelijkerwijs vereist of passend is om de volgende redenen: (1) om te voldoen aan wettelijke 

procedures; (2) om de naleving van onze Gebruiksvoorwaarden of andere met u gemaakte afspraken af te 

dwingen, waaronder het onderzoeken van mogelijke overtredingen daarvan; (3) om te reageren op claims dat 

content de rechten van derden zou schenden; en/of (4) om de rechten, eigendommen of veiligheid van 

werknemers van Jabil, diens medewerkers en partners, diens klanten en het publiek te beschermen.  Hiertoe 

behoort het met andere organisaties en instanties uitwisselen van gegevens ter voorkoming van cyberaanvallen, 

fraude, spam/malware, en voor soortgelijke doeleinden. 

 Bedrijfsovernames.  Naarmate we onze activiteiten verder ontwikkelen, kunnen we bedrijfsmiddelen kopen, 

verkopen en/of samenvoegen met andere bedrijven.  Bij dergelijke transacties (en met het oog op dergelijke 

transacties, bijv. due diligence), kunnen ook persoonsgegevens van werknemers worden overgedragen.  Indien 

Jabil geheel of gedeeltelijk wordt verkocht aan of overgenomen door een derde, kunnen klantgegevens 

(waaronder uw e-mailadres) tot de overgenomen activa behoren.   

IV. RECHTSGROND VOOR HET GEBRUIK VAN UW GEGEVENS 

 

Het overeenkomstig dit Beleid verzamelen, gebruiken en delen van uw gegevens vindt plaats op de volgende 

rechtsgronden: 

 

 Contractuele verplichting - Wanneer het gebruik van uw gegevens vereist is om onze contractuele 

verplichtingen jegens u na te komen; 

 

 Rechtmatig belang – Wanneer het gebruik van uw gegevens vereist is om onze rechtmatige zakelijke 

belangen te behartigen, onder meer op de volgende manieren: 

 

- om klantenservice aan te bieden;  

- om onze producten en diensten te verbeteren; 

- om talenten aan te trekken en sollicitaties in behandeling te nemen; 

- om onze activiteiten uit te breiden via marketing en andere strategische initiatieven; 

- om onze klanten, medewerkers en eigendommen te beschermen; en 

- om juridische kwesties te beheren, zoals schendingen van onze wettelijke rechten onderzoeken en 

tegengaan. 

 

 Wettelijke verplichting – Wanneer het gebruik van uw gegevens vereist is om de toepasselijke wet- en 

regelgeving, rechtshandhavings- of overheidsmaatregelen en gerechtelijke procedures na te leven; en 

 

 Toestemming - Zoals wettelijk voorgeschreven, mogen we persoonsgegevens verwerken wanneer u 

hiervoor impliciet of uitdrukkelijk toestemming geeft.  Wanneer u toestemming hebt gegeven, kunt u deze 

toestemming te allen tijde intrekken, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die 

heeft plaatsgevonden voordat u uw toestemming introk.  Om uw toestemming in te trekken, kunt u een e-

mail sturen naar privacy@jabil.com. 

 

V. INTERNATIONALE OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS 

Wanneer u gebruik maakt van de Diensten, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan de Verenigde Staten en 

mogelijk ook andere landen.   In het kader van onze internationale activiteiten kunnen uw persoonsgegevens in het 

bijzonder worden doorgegeven aan landen waar we zelf werkzaam zijn of waar dienstverleners namens ons 

werkzaam zijn.   

mailto:privacy@jabil.com
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Specifiek voor gegevensoverdrachten buiten de Europese Unie ("EU") bieden sommige landen die geen deel 

uitmaken van de Europese Economische Ruimte ("EER") naar het oordeel van de Europese Commissie een passend 

niveau van gegevensbescherming volgens EER-normen (het volledige overzicht van deze landen is hier te vinden).  

Voor overdrachten van de EER naar landen die volgens de Europese Commissie geen passend beschermingsniveau 

bieden, zullen we redelijke maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen, zoals het ten uitvoer 

leggen van door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen.   

Om een beveiligde gegevensoverdracht vanuit de EER naar de Verenigde Staten mogelijk te maken, zal Jabil 

daarnaast gebruik maken van andere mechanismen voor de overdracht van gegevens die voldoen aan toepasselijke 

gegevensbeschermingswetten. Zodra de certificering afgerond is, zal het Beleid worden geactualiseerd al naar 

gelang onze toezeggingen en verplichtingen binnen deze juridische kaders. 

VI. RECHTEN VAN BETROKKENE EN UW KEUZES 

U kunt te allen tijde bepalen welke persoonsgegevens u aan ons wenst te verstrekken.   Als u ervoor kiest bepaalde 

informatie niet te verstrekken, kan dit echter nadelig uitpakken voor uw ervaringen en de toegang tot Diensten.   

Meer informatie over hoe u het verzamelen van uw gegevens kunt beperken en zich daartegen kunt verzetten ("opt-

out") is te vinden in hoofdstuk 1 "Gegevens die we verzamelen" (hierboven) en tevens in het Cookiebeleid. 

Als u ons contactgegevens verstrekt, kunnen we u benaderen met informatie over de producten, diensten en 

evenementen die u naar ons idee mogelijk interesseren.   Indien u dit soort marketingcommunicatie niet langer wilt 

ontvangen, kunt u de instructies in deze berichten opvolgen om zich af te melden, of een e-mail sturen naar 

privacy@jabil.com.   We zullen zo snel mogelijk gehoor geven aan uw verzoek(en).    

Voor zover u gebruik maakt van Diensten met functionaliteiten met een inlogprocedure, en daarvoor een account 

hebt aangemaakt, kunt u sommige van uw persoonsgegevens herzien en actualiseren door in te loggen op uw 

account.   Als u extra hulp nodig hebt, kunt u een e-mail sturen naar privacy@jabil.com.   Wanneer we 

over uw gegevens beschikken in het kader van een klantrelatie of zakelijke transactie, kunnen we het verzoek 

voorleggen aan de betreffende klant en gezamenlijk afhandelen, tenzij met die klant aparte contractuele afspraken 

zijn gemaakt.    

Personen binnen de EU en een aantal andere rechtsgebieden buiten de Verenigde Staten hebben daarnaast 

bepaalde wettelijke rechten als het gaat om de toegang tot door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.  Als u 

persoonsgegevens die u eerder aan ons hebt verstrekt wilt herzien, corrigeren, actualiseren, beperken of 

verwijderen, of er bezwaar wilt maken tegen het gebruik ervan, of als u een elektronisch exemplaar van uw 

persoonsgegevens wilt ontvangen ten behoeve van overdracht aan een ander bedrijf (voor zover de toepasselijke 

wetgeving u dit recht op gegevensportabiliteit verleent), kunt u een e-mail sturen naar privacy@jabil.com.   De in dit 

document beschreven rechten zijn ingevolge de toepasselijke wetgeving onderhevig aan beperkingen en 

uitzonderingen.   We zullen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving zo snel als redelijkerwijs mogelijk gehoor 

geven aan uw verzoek(en). 

Jabil heeft tevens een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld (Data Protection Officer, DPO); u kunt als 

volgt contact opnemen met de DPO: 

• per e-mail: DPO.Jabil@twobirds.com   

• per post: Bird & Bird DPO Services SRL, Avenue Louise 235 b 1, 1050 Brussels, Belgium. 

Afgezien van de hierboven genoemde rechten hebben ingezetenen van de EER tevens het recht om een klacht in te 

dienen bij hun betreffende toezichthouder.   We adviseren u echter eerst contact met ons op te nemen; we zullen ons 

uiterste best doen om uw bezwaren weg te nemen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. 

 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
mailto:privacy@jabil.com
mailto:privacy@jabil.com
mailto:privacy@jabil.com
mailto:DPO.Jabil@twobirds.com
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VII. BEVEILIGING 

 

We hebben administratieve, fysieke en technische beveiligingsmaatregelen genomen die verlies, misbruik en/of 

aanpassing van uw gegevens tegengaan.   We kunnen echter niet garanderen dat deze maatregelen absolute 

veiligheid bieden.   Internetverkeer, mobiele communicatie en andere elektronische overdrachten zijn nooit volledig 

veilig.   Verder wij zijn niet verantwoordelijk voor de beveiliging van gegevens die u overdraagt via netwerken 

waarover wij geen zeggenschap hebben.    

Als u in het kader van onze Diensten een account hebt aangemaakt, raden we u aan om uw wachtwoorden 

regelmatig te wijzigen.  U bent verantwoordelijk voor de veiligheid van de gebruikersnamen en wachtwoorden die 

gekoppeld zijn aan uw accounts.  Als u denkt dat de gebruikersnaam en/of het wachtwoord van uw 

account gestolen of aan derden bekend gemaakt zijn, moet u onmiddellijk contact met ons 

opnemen via privacy@jabil.com en uw wachtwoord onmiddellijk wijzigen.  Wij zijn niet aansprakelijk als 

iemand anders zich toegang verschaft tot uw account(s) met behulp van gegevens die ze van u hebben verkregen. 

VIII. BEWARING VAN GEGEVENS 

 

We bewaren uw gegevens niet langer dan vereist is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt.  

Wanneer we persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of met uw toestemming verwerken, doen we dit tot het 

moment dat u ons verzoekt om de verwerking te staken, en gedurende een korte tijd daarna (om ons in staat te 

stellen uw verzoeken in te willigen). Ook houden we voortdurend rekening met het feit dat u ons hebt verzocht u 

geen direct marketing toe te sturen of uw gegevens niet te verwerken, zodat we uw verzoek in de toekomst kunnen 

inwilligen. De bewaartermijn voor de gegevens hangt af van de doeleinden waarvoor deze worden verzameld en 

gebruikt, maar ook van de toepasselijke wetgeving op dit punt. 

IX. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES EN DIENSTEN 

De Diensten kunnen links bevatten naar externe websites, applicaties en andere diensten, of deze "framen".  We zijn 

niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van dergelijke websites en diensten.  We adviseren gebruikers alert te 

zijn bij het verlaten van de webpagina's van onze Diensten, en de privacyverklaringen van elke website die hun 

gegevens verzamelt aandachtig te lezen. 

X. GEGEVENS VAN KINDEREN 

De Diensten richten zich niet op kinderen jongeren dan 18 jaar, en kinderen jonger dan 18 jaar mogen de Diensten 

niet gebruiken.  Meer in het bijzonder, als we ontdekken dat we in strijd met dit Beleid "persoonlijke informatie" 

(zoals gedefinieerd in de wet op de bescherming van de Children's Online Privacy Protection Act) van kinderen 

jonger dan 13 jaar hebben ontvangen, zullen we redelijke maatregelen nemen om deze gegevens zo snel mogelijk te 

verwijderen.  Als u meent dat we gegevens van of over iemand jonger dan 13 jaar in bezit hebben, stuur dan een e-

mail naar privacy@jabil.com. 

XI. WIJZIGINGEN VAN DIT BELEID 

 

We behouden ons het recht voor dit Beleid te allen tijde te wijzigen wanneer zich wijzigingen voordoen in de wet, 

onze praktijken betreffende de verzameling en het gebruik van gegevens, de functionaliteiten van onze Diensten, of 

bij technologische vooruitgangen.  Kijk regelmatig op deze pagina om te zien of er wijzigingen zijn.  Als u gebruik 

blijft maken van de Diensten nadat wijzigingen van dit Beleid worden gepubliceerd, gaan we ervan uit dat u met 

deze wijzigingen instemt. 

XII. VRAGEN OVER DIT BELEID 

Indien u vragen hebt over dit Beleid, kunt u een e-mail sturen naar privacy@jabil.com.    

mailto:privacy@jabil.com
mailto:privacy@jabil.com
mailto:privacy@jabil.com

