Inzake vertrouwelijkheid
Inleiding
In het licht van de ontwikkeling van nieuwe communicatietools is het noodzakelijk bijzondere
aandacht te schenken aan de bescherming van de privacy. Daarom verbinden wij ons ertoe de
vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die we verzamelen te eerbiedigen.
De persoonsgegevens die wij verzamelen komen binnen dankzij de interactiviteit tussen u en onze
website. Wij gebruiken cookies en/of log files om informatie die u betreft bijeen te brengen.
Uw gegevens worden verzameld via de interactiviteit die tot stand kan komen tussen u en onze
website, en wel op de volgende manier: Log files en cookies
Het gaat daarbij hoofdzakelijk om de volgende gegevens:
• IP-adres
• Besturingssysteem
• Bezochte pagina's en zoekopdrachten
• Uur en dag van het bezoek aan de site
Het gebruik van dergelijke bestanden stelt ons in staat:
• Statistiek
Recht van verzet en recht op schrapping
Wij verbinden ons ertoe u een recht van verzet en een recht op schrapping te bieden betreffende
uw persoonsgegevens.
Onder het recht van verzet wordt verstaan: de mogelijkheid die aan internetgebruikers wordt
geboden om te weigeren dat hun persoonsgegevens worden gebruikt voor bepaalde doeleinden die
bij het verzamelen ervan worden vermeld.
Om gebruik te maken van deze rechten kunt u hier terecht:
Brievenpost: Elyzeese Veldenstraat 63, 1050 Brussel
E-mail: info@belchol.be
Afdeling van de website: www.verborgenerfelijkheid.be
Toegangsrecht
Wij verbinden ons ertoe recht op toegang en rechtzetting toe te kennen aan de personen die de hen
betreffende gegevens willen raadplegen, wijzigen of zelfs schrappen.
Dit recht wordt hier uitgeoefend:
Brievenpost: Elyzeese Veldenstraat 63 - 1050 Brussel
E-mail: info@belchol.be
Afdeling van de website: www.verborgenerfelijkheid.be
Veiligheid
De persoonsgegevens die wij verzamelen worden bijgehouden in een beveiligde omgeving. De
mensen die voor ons werken, zijn verplicht tot geheimhouding betreffende uw gegevens.
Om de veiligheid van uw persoonsgegevens te verzekeren doen wij een beroep op de volgende
maatregelen:
• SSL protocol (Secure Sockets Layer)
• SET protocol (Secure Electronic Transaction)
• Toegangsbeheer - bevoegde persoon
• Software voor netwerkbewaking
• Computerbeveiliging

•
•
•

Ontwikkeling van digitaal certificaat
ID / wachtwoord
Firewalls

Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid zo groot mogelijk te houden door gebruik te maken
van de nieuwste technologie om de vertrouwelijkheid van uw transacties te waarborgen. Maar
aangezien geen enkel mechanisme maximale veiligheid biedt, blijft er altijd een stukje risico bestaan
wanneer men het internet gebruikt om persoonsgegevens door te geven.
Wetgeving
Wij verbinden ons ertoe de wettelijke bepalingen te respecteren die opgenomen zijn in: AVG

