
Privacyregeling & Cookiebeleid 

 

§ Verklaring 

Bij bezoek aan deze website kan “verenigingenvannu.be” gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens 
die u onder meer via een inschrijvingsformulier op de website heeft ingevuld. Wat betreft deze verwerking eerbiedigt 
“verenigingenvannu.be” uw privacy conform de wettelijke bepalingen tot bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens + Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement 
en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens 
en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) 
en wordt met de van u ontvangen persoonsgegevens op zorgvuldige wijze om gegaan. Dit houdt in dat uw 
persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover dit gebruik verenigbaar is met voormelde wettelijke 
bepalingen en dat u bepaalde rechten kan uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. 

Hieronder volgt een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het licht van deze website, het 
gebruik van “cookies” op deze website en op welke manier u van uw rechten kan genieten ten aanzien van uw 
persoonsgegevens.  
  
§ Verwerking van persoonsgegevens 

“verenigingenvannu.be” verzamelt en verwerkt informatie over de ingeschreven deelnemers en bezoekers van 
deze website. Dit heeft als doel om een efficiënt en effectief beheer na te streven en om na te gaan of deze website 
voldoende aansluit op de wensen van de ingeschreven deelnemers en bezoekers. Meer specifiek richt deze 
verwerking van persoonsgegevens zich op: 

- Het aanbieden van informatie aangaande de diensten van “verenigingenvannu.be” (en partners) en het 
uitvoeren van eventuele promotieactiviteiten. 

- Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten via het inschrijvingsformulier. 
- Het uitvoeren van analyses van de gegevens met het oog op statistische doeleinden. De informatie die 

wordt doorgegeven via de website, kan verder worden gebruikt om u te informeren over onder andere 
deze website zelf  en mogelijke veranderingen ervan. Deze gegevens kunnen eveneens worden 
doorgegeven aan andere bedrijven waarvan wordt aangenomen dat ze interessante informatie hebben 
met betrekking tot directe marketing doeleinden. 
 

§ Toestemming 

De bezoeker geeft uitdrukkelijk en ondubbelzinnig de toestemming door zijn bezoek of door het verstrekken van 
persoonsgegevens op de website om deze persoonsgegevens te verwerken onder bovenvermelde voorwaarden. 
“verenigingenvannu.be” houdt zich het recht voor om deze regeling inzake privacy op ieder moment aan te passen 
doch conform de toepasselijke wet. 

§ Gebruik van cookies 

Bepaalde gegevens met betrekking tot uw gebruik van deze website worden verzameld zodanig dat de website 
beter en sneller kan functioneren en om deze af te stemmen op uw voorkeuren als bezoeker. Deze informatie wordt 
gewoonlijk verzameld door gebruik te maken van “cookies”, dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte 
webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst (artikel 129, 1° van de Wet elektronische communicatie van 13 juni 
2005). De bezoeker kan het gebruik ervan uitschakelen met het gevolg dat de website minder goed zal werken.  

§ Links naar andere sites 

De vermelde bepalingen inzake de verwerking van persoonsgegevens zijn niet van toepassing op websites van 
derden die via de website van “verenigingenvannu.be” kunnen worden bezocht. 



§ Vragen en opmerkingen 

De bezoeker van de website kan toegang krijgen tot de geregistreerde persoonsgegevens of deze laten verbeteren.  
 
Vragen over de betreffende bepalingen omtrent de verwerking van de persoonsgegevens of de wijze waarop de 
persoonsgegevens worden verwerkt, kan u richten aan “verenigingenvannu.be”. U kan zich te allen tijde kosteloos 
verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door contact op te nemen via bovenstaand adres.  
 
§ Wijzigingen 

De privacyregeling van deze website kan worden aangepast aan de evoluties van de privacywetgeving. 
“verenigingenvannu.be” behoudt zich dan ook het recht voor om wijzigingen door te voeren aan deze bepalingen 
inzake verwerking van persoonsgegevens. 

 


