PRIVACYBELEID
De NV Informex is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens
belangrijk is voor het sukses en het gebruik van Internet. In onze Privacyverklaring
worden de maatregelen beschreven die wij nemen om de bescherming van
persoonsgegevens van de gebruikers van onze website www.informex.be te verzekeren.
Deze privacyverklaring kan af en toe gewijzigd worden. Bijvoorbeeld wanneer onze
diensten bijgewerkt en verbeterd worden, kan het zijn dat nieuwe functies bepaalde
wijzigingen vereisen in de privacyverklaring. Wij raden u dus aan om deze regelmatig te
consulteren.
Wat zijn persoonlijke gegevens?
Persoonlijke gegevens zijn gegevens, zoals uw naam en adres, uw e-mail adres, uw
gebruikers ID, uw kredietkaartnummer, uw nummer sociale zekerheid, enz.
Hoe worden deze persoonlijke gegevens verzameld en gebruikt?
Wij verzamelen geen enkel persoonlijk gegeven -- e-mail adres inbegrepen – tenzij wij u
dit eerst vragen. Op sommige van onze websites, is het mogelijk dat wij u vrijwillig om
gegevens vragen, zoals uw e-mail adres, postadres, telefoonnummer of andere, om
zodoende uw bezoek aan onze website te verbeteren of bij te werken. Het verstrekken
van deze gegevens is volledig uw keuze.
Indien u vrijwillig informatie verstrekt, gaat u akkoord met de verzameling en het
gebruik van uw persoonlijke gegevens zoals omschreven in de Privacyverklaring. Wij
verkopen, noch verhuren persoonlijke gegevens welke verzameld worden op onze
website. Informex mag globale statistieken over de bezoekers van haar websites, zoals
volume, verkeerspatronen, en gerelateerde site informatie, doorgeven aan
gerenommeerde externe leveranciers, maar deze statistieken omvatten geen
persoonlijke gegevens. Informex mag eveneens, in speciale gevallen, informatie
openbaar maken, wanneer ze in goed vertrouwen gelooft dat dit noodzakelijk is:
A. Voldoening aan wettelijke eisen of een juridisch proces,
B. Onze rechten en eigendom beschermen en verdedigen,
C. De Algemene gebruiksvoorwaarden van de Web site doen eerbiedigen,
D. Handelen om de belangen van onze gebruikers of anderen te beschermen.
Wat zijn cookies en hoe worden ze gebruikt?
Sommige Informex websites, zoals vele andere commerciële websites, mogen een
standaard technologie gebruiken, nl. "cookies" om informatie te verzamelen over het
gebruik van hun websites. Cookies werden ontwikkeld om de website-operator te
helpen bij het bepalen of een gebruiker de website al eerder bezocht heeft. Zodoende
kan hij de voorkeuren opslaan, welke ingesteld werden wanneer de gebruiker aan het
surfen was op de website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de websites naar uw
browser kunnen verzenden. Cookies kunnen geen andere gegevens van uw harde schijf
ophalen, noch uw e-mail adres verkrijgen. Indien u enkel surft op een informatieve

website van Informex, kan een cookie gebruikt worden om uw browser te identificeren
als zijnde een browser die de website al bezocht heeft.
Wij mogen eveneens gebruik maken van geheugen cookies ter ondersteuning van de
authenticatie van de gebruiker van bepaalde Informex web toepassingen. Evenzo, indien
u een geregistreerd gebruiker bent van een website welke diensten verleent aan
Informex klanten (en u over een gebruikers ID en paswoord beschikt), kunnen wij
cookies gebruiken om de persoonsgegevens te verstrekken, gebaseerd op de
voorkeuren die u aangeduid heeft tijdens het gebruik van de website.
Hoewel u de mogelijkheid heeft om uw browser in te stellen, om ofwel alle cookies te
aanvaarden, ofwel u te verwittigen wanneer een cookie verstuurd wordt, of alle cookies
te weigeren, is het niet mogelijk om de Informex diensten te gebruiken waarvoor
registratie vereist is, indien u cookies geweigerd heeft.
Wat is uw keuze betreffende verzamelen, gebruik en openbaar maken van uw
gegevens?
Indien u vrijwillig persoonsgegevens verstrekt, gaat u akkoord met de verzameling en
het gebruik van uw persoonlijke gegevens zoals omschreven in de Privacyverklaring. In
verband met het gebruik van een bepaalde dienst, kunnen wij u vragen om uw
persoonsgegevens te gebruiken op een manier die niet omschreven staat in de
Privacyverklaring. Indien u dit gebruik van uw persoonsgegevens niet toelaat, kan u
deze bepaalde dienst niet gebruiken.
Indien u vrijwillig persoonlijke gegevens verstrekt heeft, kan het zijn dat wij u af en toe
een mailing of een e-mail zenden betreffende onze producten en diensten. Indien u
deze aanbiedingen niet wenst te ontvangen, kan u uw keuze eenvoudigweg instellen
door het betreffende vakje op het inschrijvingsformulier aan te vinken.
Hoe kan u toegang hebben tot uw gegevens, deze verbeteren en bijwerken?
U kan uw persoonlijke gegevens op elk ogenblik consulteren en verbeteren door ons te
contacteren via de link op de website.
Hoe beschermen wij uw gegevens?
Wij besteden veel aandacht aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens.
Hiervoor gebruiken wij onder andere, standaard industrie technieken, zoals firewalls,
encryptie, intrusie detectie en site monitoring. Spijtig genoeg, kan geen enkele
gegevenstransmissie over Internet als 100% veilig gegarandeerd worden. Als gevolg
hiervan, terwijl wij ernaar streven om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij
de veiligheid van gelijk welke gegevens die u naar ons doorstuurt of van ons ontvangt,
niet volledig verzekeren. Dit geld vooral voor gegevens die u ons via e-mail toestuurt. Wij
kunnen deze gegevens enkel beschermen van zodra wij deze ontvangen hebben. Zodra
wij uw verzending ontvangen, doen wij al het mogelijke om deze te beveiligen op onze
servers.
Intern, zullen wij de toegang tot uw persoonlijke gegevens beperken tot ons personeel
die deze gegevens nodig heeft om het werk correct te kunnen uitvoeren. Dit personeel is
beperkt in aantal en toegewijd aan ons privacybeleid.

Wanneer wij het passend achten, zullen wij onze beveiligingsmaatregelen van tijd tot tijd
herzien.
Hoe kan u helpen bij het beschermen van uw gegevens?
Indien u een Informex website gebruikt waarvoor u geregistreerd bent en waarvoor u
een paswoord heeft, raden wij u aan om uw paswoord aan niemand mede te delen. Wij
zullen u nooit om uw paswoord vragen via telefoon of via e-mail. Vergeet vooral niet om
uit te loggen bij het verlaten van de geregistreerde website en om uw browser te sluiten
wanneer u klaar bent. Zodoende zorgt u ervoor dat anderen, welke eventueel toegang
zouden hebben tot uw computer, geen toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens
en correspondentie.
Andere sites
Onze Informex websites kunnen links bevatten naar andere websites, inclusief websites
van onze handelspartners. Terwijl wij proberen om alleen te linken naar websites die
onze hoge normen en respect voor privacy delen, zijn wij niet verantwoordelijk voor het
privacy beleid van andere websites.

