Privacybeleid
Dit is de website van Alfons Ballet & Zonen nv.
Ons postadres is Kermtstraat 2, 3510 Kermt
Bescherming van uw privacy – verantwoordelijke verwerker
Alfons Ballet & Zonen nv wil de toepasselijke wetgeving aangaande uw privacy zorgvuldig
naleven, met name de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
Alfons Ballet & Zonen nv.is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens in de
zin van de wet van 8 december 1992.
In deze Privacyverklaring worden naast ons privacybeleid de praktijken en keuzes beschreven
die u kunt maken over de manier waarop uw gegevens online worden verzameld en hoe deze
worden gebruikt. Deze verklaring is gemakkelijk te vinden op onze startpagina en onderaan
elke pagina van de ballet-kermt.be -website.

1. Toelating tot verwerking van persoonsgegevens
Het staat u vrij om onze sites te bezoeken, informatie in te winnen over onze producten en
onze diensten, kennis te nemen van het laatste nieuws of van onze nieuwe diensten, zonder
ons uw persoonlijke informatie te verstrekken.
Verkiest u toch om ons uw persoonlijke informatie mee te delen dan zullen wij deze
informatie vertrouwelijk verwerken conform de huidige bepalingen en conform de wettelijke
nationale en internationale voorschriften.
Door het verstrekken van uw persoonsgegevens aan Alfons Ballet & Zonen nv. geeft u ons
uitdrukkelijk de toelating om deze persoonsinformatie te verwerken voor de hieronder
vermelde doeleinden.

2. Vertrouwelijke” verwerking van uw persoonsgegevens
Onder “verwerken” verstaan wij elke vorm van geautomatiseerde verwerking. Het omvat
eender welke handeling die wij met de persoonsgegevens van een natuurlijke persoon
verrichten, zoals het verzamelen, opslaan, wijzigen, verwijderen, raadplegen, meedelen,
gebruiken, enz…
De “vertrouwelijke” verwerking houdt in dat wij uw persoonsgegevens vertrouwelijk
verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen, waaronder
de Belgische wet van 8 december tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S., 18
maart 1993), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S., 3 februari 1999). Zo
zal er geen enkele persoonsinformatie die u aanbelangt, zoals adres, e-mail, telefoon en
faxnummer, demografische gegevens of identificatiegegevens verwerkt worden zonder dat uw
toestemming tot deze verwerking zou gegeven hebben of zonder dat u het doel van deze
verwerking kent.

3. Doel van de registratie en verwerking van persoonsgegevens – Privacybeleid

Alfons Ballet & Zonen nv hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze
site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het
mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt.
Indien u ons uw persoonlijke gegevens overmaakt worden deze in onze bestanden opgenomen
en worden ze verwerkt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden:
•
•
•
•

in het kader van onze communicatie met u;
voor het beheer van het contactenbestand, de ontsluiting van de productinformatie en
het uitvoeren van marktstudies;
om u te informeren over onze nieuwe kenmerken, nieuwe diensten en producten;
om opgenomen te worden in ons data bestand

Alfons Ballet & Zonen nv kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van nietpersoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of
de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u
die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de
gebruikers.

4. Mogelijkheid tot raadpleging en/of correctie
U heeft recht op toegang tot uw persoonsgegevens in ons bezit. U kunt ook kosteloos alle
incorrecte gegevens laten rechtzetten. In beide gevallen hoeft u enkel een e-mail te sturen naar
info@ballet-kermt.be of een brief naar: Alfons Ballet & Zonen nv, Kermtstraat 2, 3510
Kermt.
Zoals u zult begrijpen, dient u een fotokopie van uw identiteitskaart toe te voegen zodat
Alfons Ballet & Zonen nv. op gepaste wijze kan nagaan of uw aanvraag gegrond is.

5. Recht van verzet
Als u zich wenst te verzetten tegen enige verdere verwerking van uw gegevens door Alfons
Ballet & Zonen nv. uw aanvraag per e-mail opsturen naar info@ballet-kermt.be of een brief
naar: Alfons Ballet & Zonen nv, Kermtstraat 2, 3510 Kermt

6. Vragen en klachten
Voor enige andere vraag of klacht in verband met het gebruik van persoonsgegevens binnen
de Federatie, kunt u een e-mail naar info@ballet-kermt.be of een brief naar: Alfons Ballet &
Zonen nv, Kermtstraat 2, 3510 Kermt
In geval van een klacht zal Alfons Ballet & Zonen nv alles in het werk stellen om redelijke
maatregelen te nemen ten einde gevolg te geven aan uw bezorgdheid over de verwerking van
uw persoonsgegevens. Indien wij er niet in slagen een bevredigend antwoord te geven op uw
klacht, kunt u zich altijd richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer, Hoogstraat 139 – 1000 Brussel

Cookiepolicy
Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje
dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw
browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen
informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.”

Gebruik van sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit
bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het
surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw
webbrowser afsluit.”

Tracking cookies van onze adverteerders:
Met jouw toestemming plaatsen onze adverteerders “tracking cookies” op jouw apparatuur.
Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s je bezoekt uit hun netwerk, om
zo een profiel op te bouwen van jouw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd
op basis van vergelijkbare informatie die zij van jouw bezoek aan andere websites uit hun
netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en
dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw
profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.”

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel
van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te
krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de
informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google
wel toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres
wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google
opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor
principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie
van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de
verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

Facebook en Twitter buttons:
“Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of
delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door
middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door
middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de
privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen

wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies
verwerken.”
“De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie
wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op
servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te
houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van
het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend
beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens:
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens.
Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om
je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan
een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug
vinden in de instellingen van je browser.”

Verwijdering van cookies:
“In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden
in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.”

Verwijdering van tracking cookies geplaatst door derden:
“Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden
Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website
advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via Your Online
Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.”

Meer informatie over cookies:
“Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:
www.allaboutcookies.org
Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising””

