PLANIDOO.BE - Privacybeleid
1. Privacywet van 8 december 1992
2DS v.z.w., met maatschappelijke zetel te 2018 ANTWERPEN, Grotehondstraat 44 1/1 en KBO-nr.
0550.562.595 (hierna “2DS” of “wij”), uitbater van het Domein “planidoo.be”, verbindt zich ertoe om
de wet van 8 december 1992 (zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998), inzake de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens
(de ‘Privacywet’) in overeenstemming met de Europese richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 (de
‘Privacyrichtlijn’) te respecteren.
De Privacywet, evenals
www.privacycommission.be.

de

Privacyrichtlijn,

zijn

toegankelijk

via

de

website:

2. Methode voor de verzameling van persoonsgegevens
Wanneer u zich als gebruiker registreert om toegang te krijgen tot de Projectruimte, zal u aan de
hand van een elektronisch invulformulier verzocht worden volgende persoonsgegevens mee te
delen: voornaam, achternaam en e-mailadres.
Wanneer u zich wenst in te schrijven voor de nieuwsbrief, dient u enkel uw e-mailadres mee te delen
via het daarvoor voorziene vakje.
Alle gegevens die wij verzamelen op basis van de Dienst (zoals gedefiniëerd in artikel 1 van de
Algemene
Voorwaarden,
te
allen
tijde
raadpleegbaar
via
http://www.planidoo.be/static/algemenevoorwaarden.pdf), worden door u op vrijwillige basis
meegedeeld. U wordt op geen enkele wijze verplicht om de gegevens te verstrekken.

3. Noodzakelijke en optionele persoonlijke gegevens
Wanneer u in het kader van het aanwenden van de Dienst uitgenodigd wordt om een (digitaal)
formulier in te vullen waarvan bepaalde velden noodzakelijk zijn om de Dienst te kunnen uitvoeren,
worden deze duidelijk aangegeven met een asterisk (*). De andere velden zijn optioneel.

4. Cookies, log files en dataopslag
Het is mogelijk dat wij, terwijl u gebruik maakt van de Dienst, “cookies” verzenden, afkomstig van het
domein *planidoo.be . Een cookie is een klein bestand, verzonden door een internetserver naar uw
browser, dat zich registreert op de harde schijf van uw computer.

5. Doeleinden
De persoonsgegevens die u betreffen zullen door ons slechts verzameld en verwerkt worden voor
één van volgende doeleinden:
-

-

ter registratie en aanmaak van een gebruikersaccount;
om u te identificeren ten aanzien van andere geregistreerde gebruikers;
om 2DS in staat te stellen u te contacteren en te informeren aangaande de Dienst en
aanvullende, daarmee verband houdende diensten aangeboden door 2DS of haar derdenpartners;
voor onderzoeks- en statistische doeleinden;
om de inhoud en kwaliteit van de Dienst te verbeteren;
voor het opstellen van collectieve profielen (niet van individuele personen);
om 2DS in staat te stellen de passende maatregelen te nemen indien u uw verplichtingen ten
aanzien van 2DS niet nakomt.

6. Recht op toegang en correctie van uw persoonlijke gegevens
U bent voortdurend in de mogelijkheid om de staat van uw persoonsgegevens na te gaan indien u
ons daarover een e-mail (via info@planidoo.be) of schrijven richt op het adres hieronder aangegeven
onder artikel 10.
Nadat wij uw identiteit hebben gecontroleerd, delen wij u deze staat zo spoedig mogelijk mee.
In het geval van een vergissing, onjuistheid of onvolledigheid met betrekking tot uw
persoonsgegevens, kan u ons uiteraard verzoeken om deze inlichtingen te verbeteren of te wijzigen.
Indien u van oordeel bent dat de Dienst de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens
niet respecteert, kan u ons hieromtrent contacteren per e-mail (via info@planidoo.be) of per
schrijven gericht aan het adres aangegeven onder artikel 10 (zie verder).

7. Toestemming en verwijdering
Door gebruik te maken van de Dienst, verklaart u expliciet akkoord te gaan met ons privacybeleid
zoals toegelicht in huidig document.
Indien u wenst dat uw persoonsgegevens worden verwijderd uit ons gegevensbestand, volstaat het
dat u ons per e-mail of per post contacteert; dit op basis van de coördinaten hieronder aangegeven
onder artikel 10. Wij verbinden ons ertoe om zo spoedig mogelijk over te gaan tot deze verwijdering,
behalve uiteraard van die gegevens die krachtens de wet of overeenkomst moeten worden bewaard.

8. Eigendom en overdracht aan derden
Alle informatie en persoonsgegevens die in het kader van de Dienst worden verzameld, zijn
eigendom van 2DS en zullen enkel gebruikt worden in overeenstemming met de principes en
modaliteiten vervat in huidige tekst inzake het Privacybeleid.
Zonder uw toestemming worden uw persoonsgegevens niet overgemaakt aan derden, dit met
uitzondering van de beheerder van de servers die de Dienst mogelijk maakt.

9. Divers
U aanvaardt dat 2DS dit Privacybeleid te allen tijde mag aanpassen. De meest recente versie van dit
Privacybeleid is steeds toegankelijk via http://www.planidoo.be/static/privacyverklaring.pdf. Iedere
gebruiker wordt geacht door het loutere gebruik van de Dienst de meest recente versie van het
Privacybeleid te hebben gelezen en aanvaard.

10. Contact
2DS v.z.w.
Adres van de maatschappelijke zetel: 2018 ANTWERPEN,
Grotehondstraat 44/1
Website: www.planidoo.be
E-mail: info@planidoo.be
KBO-nr.: 0550.562.595
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