ONLINE PRIVACY VERKLARING
1. Kennisgeving en Bekendmaking
Deze Online Privacy verklaring brengt u op de hoogte van de manier waarop
Vandeputte individuele informatie verzamelt en gebruikt van bezoekers
van de Vandeputte website.
2. Verzamelen van Gegevens voor Statistiek en Rapportering
Wanneer u inlogt op de Vandeputte website om informatie te verkrijgen of
bestanden te downloaden, verzamelen we automatisch de volgende data:
Type of dommeinnaam gebruikt om toegang te krijgen tot het internet (i.e. .com,
.org).
Het IP-adres u toegewezen tijdens de verbinding.
Datum en tijdstip van toegang tot de site.
Duur van het bezoek aan de site/pagina.
Gebruikte browser (i.e. Explorer, Netscape).
Het besturingssysteem of platform dat geïnstalleerd is op uw PC of toestel dat u
gebruikt om toegang te krijgen tot de Vandeputte website.
Zoekrobot of meta tags gebruikt om de Vandeputte website te vinden op het
web. Type of aard van de gedownloade bestanden.
Deze logbestanden zijn bedoeld om het aantal bezoekers aan de verschillende
delen van onze website in kaart te brengen en om voortdurend de inhoud van
onze site te verbeteren.
Vandeputte verstrekt geen vertrouwelijke informatie aan derden.
De persoonlijke gegevens door Vandeputte verzameld zijn onderhevig aan
de Belgische wet van 8 december 1992 op de Bescherming van de Privacy met
het oog op het verzamelen en manipuleren van persoonlijke gegevens,
uitgevaardigd door de wet van 11 december 1998 als een conversie van Richtlijn
95/46/EG uitgevaardigd door de Europese Raad en Parlement op 24 oktober
1995 betreffende de Bescherming van de Privacy op het gebruiken van en
handelen in zulke gegevens (Belgisch Staatsblad, 3 februari 1999, pagina 3049
e.v.).
3. Gebruik van cookies
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Een cookie is een klein databestand dat bepaalde sites naar uw harde schijf
schrijven bij het bezoeken van een website. Een cookie kan gegevens bevatten
zoals een gebruikersnaam die de site gebruikt om de pagina‘s op te zoeken die u
bezoekt. De cookie kan enkel info bewaren over de informatie die u het zelf
geeft. Een cookie kan geen gegevens van uw harde schijf lezen noch cookies van
andere sites lezen.
Bij het bekijken of opvragen van informatie die opgeslagen is in een database,
wordt een basisversie van de cookies gebruikt om een antwoord over te brengen
naar de gebruiker die een vraag in gang heeft gezet. Nergens op de Vandeputte
website worden echter cookies gebruikt die specifieke info over de gebruiker of
surfer opslaan.
Cookies op de Vandeputte website hebben enkel een zuiver functioneel doel, i.e.
ze worden aangemaakt door een IIS web server (Internet Information Server),
die opgeslagen worden in het browsergeheugen en verdwijnen zodra de
connectie met de browser wordt verbroken.
4. Data Kwaliteit en Toegang
De doeltreffendheid van uw individuele identificatie-informatie is belangrijk voor
ons. We werken voortdurend aan manieren om het herbekijken en verbeteren
van de informatie die de Vandeputte website over u bijhoudt, gemakkelijker te
maken voor u, aangezien u gemachtigd bent om uw persoonlijke gegevens te
bekijken, te wijzigen en te verwijderen.
U kan ten allen tijde uw vragen betreffende dit onderwerp mailen naar onze
webmaster op het adres info@vdp.com.
5. Gegevensbeveiliging
Vandeputte verbindt zich ertoe alle stappen te ondernemen om de
persoonlijke informatie die u ons toevertrouwt te waarborgen en te beschermen.
6. Gebruik van e-mail
Wanneer u zich inschrijft op een e-maillijst of ons een e-mail stuurt om
informatie te verkrijgen,
wisselt u persoonlijke informatie uit. Deze gegevens zullen gebruikt worden om
aan uw verzoeken te voldoen en deze op te volgen. Vandeputte zal uw
persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen van derden.
7. Web Enquêtes
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Wanneer u gevraagd wordt deel te nemen aan een webenquête op onze website,
zullen we duidelijk het doel van de verzamelde gegevens in de context van de
enquête verwoorden.
8. Links
De Vandeputte website bevat links naar andere websites van product-of
serviceleveranciers, producenten en dochtermaatschappijen. Wanneer u die
links gebruikt om deze sites te bezoeken, zal de privacyverklaring van die site
gelden vanaf het moment u deze betreedt.
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