PRIVACY POLICY
Deze privacy policy is van toepassing op de internetsite van Veilbalie BVBA. De privacy
policy verschaft u informatie over de persoonsgegevens die Veilbalie BVBA over u
verzamelt en de wijze waarop deze gegevens worden gebruikt.
Veilbalie BVBA eerbiedigt de persoonlijke levenssfeer van de internetgebruikers
overeenkomstig de wet van 8 december 1992, met betrekking tot de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer en haar uitvoeringsbesluiten. Deze wet definieert
"persoonsgegevens" als: "elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon"; hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan naam, adres, woonplaats,
vast of mobieltelefoonnummer,e-mail adres.

GEBRUIK VAN PERSOONLIJKEGEGEVENS
Veilbalie BVBA verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze
internetsite die VeilbalieBVBA noodzakelijk acht voor haar bedrijfsactiviteiten. Veilbalie
BVBA gebruikt deze gegevens ook om haar diensten en producten af te stemmen, om de
inhoud van haar internetsite te verbeteren en om indien nodig met u contact op te nemen
indien u interesse vertoont om bepaalde producten aangeboden te krijgen (tenzij u
expliciet hebt aangegeven dat u geen aanbiedingen van diensten en/of producten wenst te
ontvangen). De gegevens zullen op geen enkele wijze overgedragen en/of kenbaar
gemaakt worden.

HET VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS
Veilbalie BVBA mag volgende persoonsgegevens verzamelen en gebruiken:
- Alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op deze internetsite
geraadpleegd hebt.
- Alle persoonsgegevens nodig voor de registratie op onze site (naam, adres,
BTWnummer, vast of mobieltelefoonnummer, e-mailadres, ...)
- De duur van de gebruikerssessie.

COOKIES
Op deze site worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestand dat informatie
bevat over het gedrag van de persoon die de internetsite bezoekt. Een cookie wordt
bewaard op de harde schijf van de computer van de internetgebruiker. De cookies die
worden aangemaakt door Veilbalie BVBA bieden haar de gelegenheid gegevens te
verzamelen over het gebruik van deze internetsites, de duur van de gebruiksessies, de
taalkeuze van de internetgebruiker.

INTERNETSITES VAN DERDEN
Als er links zijn van deze internetsite naar andere internetsites, heeft Veilbalie BVBA
geen controle op het privacybeleid van deze derden. Bij gebruik van deze externe
internetsites neemt de gebruiker zelf alle risico’s en is op dat ogenblik zelf onderworpen
aan het privacybeleid van deze derden, waar het van toepassing is.
Veilbalie BVBA kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het beleid
of de praktijken van de eigenaar of operator van dergelijke internetsites.

CONTACT
Indien u als internetgebruiker enige vragen heeft nopens deze privacy policy, de
verwerking van uw persoonlijke gegevens, gelieve ons dan te contacteren op onze
hoofdzetel:
-

Per post:
VeilbalieBVBA
Hof teFiennestraat 17
9681 – Nukerke (Maarkedal)

-

Via mail: info@veilbalie.be

-

Telefonisch: +32 483 08 16 27

AANPASSING VAN DE PRIVACY POLICY
Het Belgisch recht is van toepassing op deze privacy policy. In geval van betwisting zijn
enkel de rechtbanken van het arrondissement van Oudenaarde bevoegd. Wij kunnen deze
privacy policy te allen tijde aanpassen door een vernieuwde versie op deze internetsite te
plaatsen. De vernieuwde versie is van rechtswege geldig. Bovendien raadt Veilbalie
BVBA de internetgebruiker aan deze privacy policy regelmatig te consulteren, om op de
hoogte te blijven van eventuele aanpassingen.

