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Privacy bepalingen

Omtrent deze privacy bepalingen
Wij hechten veel belang aan de bescherming van de leden en de bezoekers van deze website,
overeenkomstig de Belgische wet van 8 december 1992 [1] omtrent de bescherming van de privacy.
Wij gebruiken de informatie die we van U verzamelen hoofdzakelijk om U te informeren omtrent
onze producten en diensten, en om U een meer gepersonaliseerde ervaring aan te bieden bij het
bezoeken van deze website.

Uw privacy
Wij nemen Uw privacy en onze verantwoordelijkheid om die te beschermen heel serieus. We hebben
deze privacy bepalingen opgesteld om onze verbintenis aan te tonen en om U te verzekeren dat Uw
persoonlijke informatie veilig is bij ons.
Wij beloven U dat, tenzij U ons andere instructies geeft, alle informatie die U ons bezorgd omtrent
Uzelf enkel gekend zal zijn door Uzelf en door ons.

Welke informatie verzamelen wij?
Wij verzamelen informatie telkens een bezoeker naar deze website komt. Om toegang te krijgen tot
bepaalde gedeelten van deze website, worden gebruikers gevraagd zich te registreren en om ons
bepaalde informatie te verschaffen. Deze informatie wordt gebruikt om U de best mogelijke
dienstverlening aan te bieden en om onze producten en diensten af te stemmen op Uw interesse en
behoeften. Ons doel is om de globale kwaliteit van deze website en onze producten en diensten te
verhogen. Individuele informatie wordt nooit bekend gemaakt aan derden.
U kan steeds bepaalde delen van deze website bekijken zonder enige persoonlijke informatie te
moeten verschaffen en daardoor dus anoniem blijven tijdens Uw bezoek aan onze website. Evenwel,
om U te registreren om te kunnen inloggen in deze website, hebben we bepaalde gegevens van U
nodig zoals Uw naam, functie omschrijving, naam van Uw bedrijf, adres, telefoon, eMail-adres, etc.
Dit laat ons toe om Uw registratie-aanvraag te verwerken, en om U te informeren omtrent Uw
registratie. Deze informatie kan ook gebruikt worden voor website customizatie en user profilering,
en wordt opgeslagen in onze gegevensbestanden.

Gebruik van IP adressen
Telkens U deze website bezoekt, registreren onze web servers Uw IP adres en/of domein naam. Wij
gebruiken Uw IP adres als hulp bij diagnose van problemen met onze server en voor de administratie
van deze website.
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Wij gebruiken Uw IP adres ook om U te identificeren, om een user sessie te kunnen volgen, en om
andere, niet-klant specifieke demografische informatie te verzamelen. Deze informatie wordt enkel
gebruikt voor statistische doeleinden en wordt geanalyseerd om constant de kwaliteit en
toegankelijkheid van de informatie beschikbaar op deze website te verbeteren.

Gebruik van cookies
Tijdens Uw bezoek aan deze website kunt U "cookies" ontvangen, kleine stukjes informatie die door
Uw web browser op de harde schijf van Uw computer opgeslagen wordt. Wij gebruiken cookies om
informatie zoals paswoorden en voorkeuren op te slaan zodat U deze niet steeds opnieuw dient op te
geven telkens U deze website bezoekt, en om content aan te bieden die afgestemd is op Uw
interesses.
Onze cookies bevatten geen persoonlijke informatie, maar ze laten ons toe om individuele
gebruikers te identificeren om site personalisatie toe te passen en om de navigatie binnen de site te
verbeteren. Terwijl U deze site bezoekt, kan U kan cookies ontvangen van onze adverteerders of
sponsors. Wij hebben geen controle of toegang tot enige informatie die op deze manier kan
verzameld worden.
Als U geen cookies wenst te aanvaarden, laten de meeste web browsers toe om deze te weigeren.
Gelieve echter te noteren dat als U kiest om geen cookies te aanvaarden, U moeilijkheden kan
ondervinden bij het gebruik van bepaalde onderdelen van deze website.

Hoe gebruiken we deze informatie?
Wij gebruiken de informatie die we verzamelen om U sporadisch te verwittigen per eMail omtrent
belangrijke wijzigingen aan deze website, om U nieuwe producten of diensten voor te stellen, om Uw
aandacht te trekken op onze speciale mededelingen, of om U op andere zaken te wijzen die U
volgens ons waardevol zal vinden.
Als U liever niet dit soort berichten ontvangt, stuur dan een gepast eMail bericht [2]. Zorg ervoor dat
U dit doet voor elk eMail adres dat U ons ooit bezorgde.

Wie heeft toegang tot deze informatie?
Wij zullen Uw persoonlijke informatie niet verkopen, ruilen of verhuren aan derden. Het kan zijn dat
wij dat in de toekomst zouden doen met betrouwbare, gereputeerde bedrijven, maar U kan ons altijd
laten weten om dat niet te doen door een gepast eMail bericht te sturen [2]. Zorg ervoor dat U dit
doet voor elk eMail adres dat U ons ooit bezorgde.
Wij kunnen ook samenvattende statistieken omtrent onze website bezoekers, hun surf patronen, en
gerelateerde website informatie bezorgen aan gereputeerde online advertentie bedrijven, maar deze
statistieken zullen geen persoonlijke informatie bevatten. Wij hebben een zeer strikte anti-spam
politiek: alle eMails bevatten onze volledige contact informatie, en verzoeken om verwijderd te
worden van onze eMail lijsten worden onmiddellijk uitgevoerd.

Hoe kan U informatie wijzigen?
U kan Uw persoonlijke informatie ten allen tijde wijzigen door gewoon een verzoek te sturen [2] en
dit via een van de eMail adressen die U ons ooit bezorgde. Wij bezorgen U dan alle informatie die we
van U verzamelden. U kan deze informatie dan bijwerken of corrigeren en ons terug bezorgen.
Voor andere vragen omtrent bijwerking of correctie van Uw persoonlijk informatie, gelieve een eMail
te sturen [2].
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Uw akkoord
Door deze website te gebruiken, bent U akkoord met de verzameling en het gebruik van Uw
persoonlijke informatie door ons. Als wij zouden besluiten onze privacy politiek aan te passen, zullen
we deze wijzigingen aanbrengen op deze website pagina zodat U steeds op de hoogte bent van de
informatie die we verzamelen, hoe we die gebruiken, en onder welke voorwaarden we die kenbaar
maken aan anderen.
Door deze website te blijven gebruiken nadat we wijzigingen aan onze privacy politiek publiceerden
op deze pagina, bent U akkoord met deze wijzigingen.

Hoe ons te contacteren omtrent onze privacy politiek?
Aarzel niet ons te contacteren [2] als U vragen of commentaren hebt op bovenstaande informatie.
Sujet:
||Legaal|| [3]

URL source: http://www.podo-voet.be/fr/node/39
Liens
[1] http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/itl/12privacylaw.php
[2] http://www.podo-voet.be/contact
[3] http://www.podo-voet.be/fr/taxonomy/term/21

www.podo-voet.be
Copyrights © 1999 - 2016 B.U.P.G.V. / U.B.P.P.S. / P.S.F.V.B.
Voorwaarden & Bepalingen | Conditions & Clausules

Page 3 sur 3

