Privacy & Dislaimer Reclame-Rijden
Privacy Disclaimer
Via deze website kunt u uw persoons-/ of bedrijfsgegevens aan Reclame-Rijden
verstrekken. Reclame-Rijden zal deze gegevens uitsluitend vertrouwelijk gebruiken en
binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften en zoals aangegeven in haar
desbetreffende algemene voorwaarden.
Overigens heeft u vanzelfsprekend altijd het recht om aan Reclame-Rijden te vragen
welke persoons- en/ of bedrijfsgegevens met betrekking tot u in het gegevensbestand van
Reclame-Rijden zijn opgeslagen. Hiervoor kunt u zich wenden tot Reclame-Rijden,
contact@reclame-rijden.be.
Wanneer u meent dat die persoons en/of verkeersgegevens niet (langer) juist of volledig
zijn, kunt u Reclame-Rijden verzoeken uw persoons en/of verkeersgegevens aan te
vullen, te verbeteren of te verwijderen.
Reclame-Rijden zal die aanpassingen zo snel mogelijk verrichten, of u gemotiveerd
uitleggen waarom uw wensen (nog) niet kunnen worden uitgevoerd. Alle afbeeldingen,
logo's etc die op deze website worden getoond zijn en blijven eigendom van de eigenaar
tenzij hiertoe uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar.
Elke gebruiker kan zich op ieder ogenblik op eenvoudig schriftelijke verzoek kosteloos
verzetten tegen de verdere verwerking van zijn of haar gegevens door Reclame-Rijden.
Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 heeft elke gebruiker het recht om
bijkomende gegevens op te vragen bij de Commissie voor de Bescherming van de
Persoonlijke Levenssfeer, Postbus nr. 4, Brussel 37 te B-1000 Brussel. Zoals de wet op de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer voorschrijft, heeft de gebruiker steeds het
recht om zijn of haar persoonsgegevens te raadplegen en die indien nodig aan te passen.
Alle persoonsgegevens worden door Reclame-Rijden op een veilige wijze bewaard. Ze
zijn niet toegankelijk voor derden of voor Reclame-Rijden-medewerkers die niet de
vereiste toegangsrechten hebben. Het aantal Reclame-Rijden-medewerkers dat over
toegang beschikt tot deze persoonsgegevens wordt bovendien tot een absoluut minimum
beperkt. Reclame-Rijden beschikt over strikte en uitgebreide beveiligingscontroles om
ongeoorloofde toegang tot en misbruik van persoonsgegevens te vermijden.
Reclame-Rijden biedt de gebruiker ook de mogelijkheid om zich in te schrijven op een
aantal elektronische nieuwsbrieven. Tevens Reclame-Rijden behoudt zich het recht voor
om op bepaalde tijdstippen een elektronisch bericht te sturen met nadere informatie over
de nieuwe diensten die Reclame-Rijden kan aanbieden. Deze elektronische berichtgeving
bevat informatie die afgestemd is op het persoonlijk profiel van de gebruiker, die zich op
elk moment kan uitschrijven.
Reclame-Rijden gebruikt zgn. cookies om het gebruik van de Reclame-Rijden-website
gemakkelijker en sneller te laten verlopen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die
automatisch in het geheugen van de computer bewaard worden om de toegang tot
Reclame-Rijden-website te vergemakkelijken en de navigatie sneller en efficiënter te laten
verlopen. De cookies op de website stellen Reclame-Rijden in staat om de gegevens die
de gebruiker al heeft doorgegeven terug te vinden. Een cookie kan echter niet gelezen
worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt en is bovendien
uniek voor elke gebruiker. Reclame-Rijden gebruikt cookies alleen indien de gebruiker dat
uitdrukkelijk heeft aanvaard. Bovendien kan de gebruiker het gebruik van cookies steeds

uitschakelen in de browserinstellingen.
Disclaimer Reclame-Rijden
De informatie op deze website is met uiterste zorg samengesteld. Hoewel Reclame-Rijden
tracht deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk te houden,
kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden.
U mag de inhoud in en van deze website niet kopiëren en/of veranderen. Zo blijven ook
alle afbeeldingen, logo's etc die op deze website worden getoond eigendom van de
eigenaar tenzij hiertoe uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is verleend door de
eigenaar.
Reclame-Rijden aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, het
functioneren of het bestaan van sites waar door middel van een link naar wordt verwezen,
noch voor de diensten die op dergelijke sites wordt aangeboden.
Reclame-Rijden aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade
ten gevolge van mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen kunnen
zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht. Tarieven en voorwaarden zijn
mogelijk aan verandering onderhevig.

