Disclaimer-beleid
Intellectuele eigendomsrechten
Alle tekstmaterialen, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen,
handels- en domeinnamen, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door
intellectuele rechten en behoren tot Kantoor Camps of haar derden toe. Het is verboden zonder
voorafgaand schriftelijk akkoord van Kantoor Camps de op en via deze website aangeboden informatie
op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen,
openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of enigszins over te dragen of enige
rechten hierop te verlenen aan derden.
Informatie op de website
Kantoor Camps aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden
aangeboden informatie op deze website.
Kantoor Camps aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan
door de inhoud van de al of niet door derden aangeboden informatie op haar website. Kantoor Camps
behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie in de categorie
producten of acties te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds
geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers en/of andere
derden.
Links naar andere websites
Deze website kan hyperlinks bevatten met een doorverwijzing naar websites of naar webpagina's van
derden en andere partijen, of verwijzen op een of een andere manier door. Kantoor Camps heeft geen
zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in
geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Kantoor
Camps houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of
webpagina's.
Persoonsgegevens
Kantoor Camps verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt via
de daartoe bestemde formulieren. Met het invullen en versturen van een aangifte schade,
contactformulier, een inschrijving op de nieuwsbrief of het verzenden van een e-mail geeft een
bezoeker aan Kantoor Camps de toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in het
interne bestand van Kantoor Camps met het oog op een administratieve verwerking, een
geautomatiseerde gebruikersprofilering, contactenbeheer en directe promotie.
Elke bezoeker van onze website wordt geacht het ‘privacybeleid’ door te nemen en te accepteren
alvorens zijn/haar gegevens door te zenden. U hebt recht op inzage en eventuele correctie van uw
doorgegeven bedrijfs- of persoonsgegevens. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten
tot campswim@portima.be.
Niet-toegestaan gebruik van de website
U verbindt zich er onder meer toe:
• Alle aangeboden informatie op deze website niet wederrechtelijk te gebruiken;
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• Geen gebruik te maken van de website dat de website zou beschadigen, vervormen, onderbreken,
stopzetten of minder efficiënt maken;
• De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, bulkmail, of voor de
transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter;
• De website niet op een dergelijke wijze te gebruiken dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten
van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de
rechten van privacy en intellectuele eigendom;
• De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of
publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaande toestemming aan Kantoor Camps te vragen,
behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

Privacy-beleid
U bevindt zich op de website van Kantoor Camps bvba, Beverlosesteenweg 288 in 3583 Beringen.
Bij elk bezoek aan deze website worden uw domeinnaam of e-mailadres niet geregistreerd. Informatie
die wel wordt bewaard:
•

uw contactgegevens, als u deze aan ons communiceert;

•

alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt;

•

alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld registratie nieuwsbrief);

•

informatie die u vrijwillig verstrekt via de online formulieren (aangifte schadebestelling en
contact).

Deze informatie wordt gebruikt:
•

voor intern gebruik (waarna de informatie wordt verwijderd);

•

om de inhoud van onze website te verbeteren;

•

voor verdere promotionele doeleinden.

Deze informatie kan worden doorgegeven aan andere organisaties waarmee wij contractueel
verbonden zijn en die de informatie kunnen gebruiken voor commerciële doeleinden (tenzij u daar
expliciet bezwaar tegen maakt, zie verder).
Deze site maakt géén gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door
een Internet-server en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de
sporen bij van de bezochte website en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.
Wij hebben geen partnerschappen of speciale relaties met reclameregies op het Internet.
Gegevens die u via deze website overdraagt of ontvangt, worden gecodeerd met de technologieën die
binnen de ICT-sector als gangbare standaarden worden erkend.
De vereiste veiligheidsmaatregelen werden getroffen om het verlies, het onrechtmatige gebruik of de
wijziging te voorkomen van informatie die u via deze site verstrekt.
Over communicatie per e-mail
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van onze firma, neem dan contact met ons op
via het hoger vermelde adres.
De e-mailadressen van onze leden en geïnteresseerden kunnen worden doorgegeven aan
organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn en die producten of diensten aanbieden die u
zouden kunnen interesseren. Als u wenst dat uw e-mailadres niet meegedeeld wordt aan andere
bedrijven of organisaties, neem dan contact met ons op via het hoger vermelde adres.
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Over communicatie per brief
Als u via deze site uw postadres meedeelt, kan u van ons periodieke zendingen ontvangen, met
informatie over producten en diensten. Als u dergelijke zendingen niet wenst te ontvangen, neem dan
contact met ons op via het hoger vermelde adres.
Over communicatie per telefoon
Als u via deze site uw telefoonnummer aan ons meedeelt, zal u uitsluitend telefonisch worden
benaderd om u te informeren over de aanvragen of opmerkingen die u online geplaatst hebt.
Als u van geen enkel bedrijf nog mailings, telefonische oproepen of e-mails wenst te ontvangen, neem
dan contact met de Robinsonlijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond:
•

per post: BDMA, Robinson list, Buro & Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel;

•

online: www.robinsonlist.be

Onze organisatie kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet
voorzien zijn in ons 'privacy-beleid'. Mocht dit het geval zijn, dan zullen wij vooraf contact met u
opnemen. U zal ook op de hoogte worden gebracht van de wijzigingen aan ons reglement voor de
bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.
Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van deze site toegang tot alle informatie die wij van hen
bewaren. Als u toegang wenst tot deze informatie, neem dan contact met ons op via het hoger
vermelde adres.
Eveneens op aanvraag bieden wij elke bezoeker van deze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste
gegevens die wij van hen bewaren, te verbeteren. Als u dat wenst te doen, neem dan contact met ons
op via het hoger vermelde adres.
Als u vindt dat deze site niet in overeenstemming is met het gestelde privacybeleid, neem dan
rechtstreeks contact met ons op.
Hoe neemt u contact met ons op in verband met dit privacybeleid?
Als u wenst te reageren op één van de hiervoor beschreven regelingen, kan u contact opnemen:
•

per e-mail: campswim@portima.be

•

per telefoon: +32 (0)11 42 14 94

•

per brief: Beverlosesteenweg 288, 3583 Beringen, België
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