Algemene gebruiksvoorwaarden – Herve Société
Sociale media
Deze website gebruikt plug-ins van sociale media of links naar diezelfde sociale netwerken.
Zelfs indien u die sociale media niet gebruikt, wordt uw IP-adres overgemaakt aan de servers
van die sociale media. Dit document bevat geen beschrijving van de informatieverzamelingspraktijken van die sociale media.
Direct marketing
Wij verkopen geen persoonsgegevens.
Indien u op eender welk moment beslist geen handels- of promotie-informatie meer te willen
ontvangen over onze producten en diensten of over de producten of diensten van de firma’s
van onze groep of van handelspartners waarmee wij gezamenlijke promoties of programma’s
uitvoeren, verzoeken wij u ons een e-mail te sturen met de vermelding “OPT-OUT” in het
onderwerp van uw e-mail. U kunt ook gebruik maken van de opt-outprocedure die vermeld
staat in alle promotieberichten die wij u sturen.
Indien u geen promotieberichten van ons meer wenst te ontvangen, blijven wij u toch informatie
sturen over een account die u eventueel bij ons hebt of over een handelsrelatie die u met ons
aanhoudt, zoals een vraag die u ons stelt in verband met onze producten en diensten.
Meedelen van persoonsgegevens
Onder voorbehoud van de wetgeving op de geheimhouding van de gegevens, zullen wij uw
persoonlijke informatie bekendmaken wanneer wij menen daartoe gedwongen te zijn om ons
te schikken naar de wetten en naar de wettelijke of gouvernementele regelgevingen en
verordeningen. In het onwaarschijnlijke geval dat onze onderneming geheel of gedeeltelijk
door een derde zou worden overgenomen, zal de informatie over u worden overgemaakt aan
de nieuwe eigenaar.
Zonder enige verplichting van onze kant behouden wij ons ook het recht voor om alle informatie
in te zamelen en mee te delen, die wij nuttig achten om een onderzoek uit te voeren of om
maatregelen te treffen in het kader van een vermoeden van fraude, onwettelijke activiteiten,
schade die eventueel werd berokkend aan personen of voorwerpen, om onszelf en om één of
meer van onze gebruikers of hun erfgenamen te beschermen of wanneer dat wordt opgelegd
of toegestaan door de wet.
Gelieve ten slotte te beseffen dat sommige delen van onze website uiteraard interactief kunnen
zijn en dat u daar informatie kunt op plaatsen, die door andere gebruikers kan worden gelezen.
Indien u niet wenst dat anderen uw informatie kunnen lezen, gelieve die delen van de website
niet te gebruiken.
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Websites van derden
Sommige delen van deze website kunnen links naar websites van derden bevatten. In dit
document staat geen beschrijving van de wijze waarop informatie wordt ingezameld door
andere sites, meer bepaald door degene die links naar of vanuit deze website bevatten. Die
links worden u aangeboden voor uw gemak. Gelieve echter te beseffen dat wij geen enkele
controle hebben op derden of op hun websites en dat die derden een ander cookie- en
privacybeleid hebben, dat van toepassing is op de informatie die u geeft wanneer u die
websites van derden raadpleegt. Wij raden u aan het geheimhoudingsbeleid van alle websites
goed te lezen, vooraleer u er identificeerbare persoonlijke informatie op plaatst.
Uw rechten
U kunt steeds uw recht van inzage en desgevallend van verbetering of wissing van uw
persoonsgegevens uitoefenen in overeenstemming met de wet op de bescherming van het
privéleven, door per e-mail een kopie van uw identiteitskaart of paspoort op te sturen. U hebt
ook altijd, gratis en zonder opgave van redenen, het recht om u te verzetten tegen e-mailing
en om te eisen dat er u geen van de hierboven beschreven promotieberichten worden
opgestuurd.
Veiligheid
Wij passen in de sector gebruikelijke standaardmaatregelen toe om de op deze website
gegeven informatie te beschermen. Hoewel wij alles in het werk stellen om de veiligheid van
uw persoonsgegevens te garanderen, is geen enkele website honderd procent veilig. Daarom
raden wij u aan zelf geschikte maatregelen te treffen om u te beschermen, meer bepaald door
al uw identificaties en wachtwoorden geheim te houden.
Inwerkingtreding
Onderhavig beleid werd uitgewerkt en trad in werking per 01/01/2019. Wij behouden ons het
recht voor om altijd delen van onderhavig beleid naar ons goeddunken te veranderen, te
wijzigen, toe te voegen of te schrappen. Wij raden u aan deze pagina geregeld te raadplegen
en de recentste versie van dit beleid te lezen. Wanneer u deze website gebruikt na de
bekendmaking van wijzigingen die aan onderhavige voorwaarden werden aangebracht, stemt
u immers in met die wijzigingen. Onverminderd het bovenstaande, zullen wij nooit met
terugwerkende kracht en zonder uw toestemming een belangrijke wijziging aanbrengen in het
gebruik van uw persoonsgegevens.
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