Privacybeleid

Inter Cash bvba hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Wij
behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en volgens de wettelijke voorschriften
alsook volgens dit privacybeleid.
Voor het gebruik van onze website zijn doorgaans geen persoonlijke gegevens nodig. Voor
zover er op onze pagina persoonlijke gegevens (bv. naam, adres of e-mailadres) verzameld
worden, gebeurt dit, voor zover mogelijk, steeds op vrijwillige basis. Deze gegevens worden
zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verder gegeven.
Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via het internet (bv. bij communicatie per e-mail)
een bepaald veiligheidsrisico inhoudt. Een waterdichte bescherming van de gegevens tegen
derden is niet mogelijk.
Cookies
De website gebruikt gedeeltelijk zogenaamde „cookies“. Deze brengen geen schade toe aan
uw computer en bevatten geen virussen. Ze dienen enkel om ons aanbod
gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die
op uw computer aangemaakt en opgeslagen worden.
Deze bestanden en technologieën zijn soms tijdelijk (sessiecookies, deze worden verwijderd
als u de browser afsluit), soms permanent (persistent cookies, deze blijven staan tot ze
vervallen of tot u ze wist) of soms beide. Dankzij deze cookies kunnen wij uw browser
herkennen bij het volgende bezoek.
U kan uw browser zo instellen, dat u over het opslaan van cookies wordt geïnformeerd en u
kunt de cookies per geval toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of
algemeen uitsluiten evenals het automatische verwijderen van de cookies bij het afsluiten van
uw browser activeren. Bij de deactivatie van cookies kan de werking van de website beperkt
worden.
Google Analytics Cookies: Inter Cash bvba maakt gebruik van Google Analytics Cookies om
te analyseren hoe gebruikers haar website gebruiken. De informatie die het cookie genereert
over uw gebruik van de website (waaronder uw IP-adres) wordt doorgezonden aan en
opgeslagen door Google. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te
evalueren en om rapporten over websiteactiviteiten samen te stellen voor website-operatoren.
Google geeft deze informatie eventueel ook door aan derden wanneer dat wettelijk vereist is
of wanneer die derden de informatie namens Google verwerken.
Server-Log-Files
De provider van de website verzamelt en slaat automatisch informatie in zogenaamde ServerLog Files op, welke uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Het gaat om volgende
informatie:



Type browser/browserversie
Gebruikt besturingssysteem





Geanonimiseerd IP
Verwijzende URL (de voorheen bezochte pagina)
Uur van serveraanvraag

Deze gegevens kunnen niet aan bepaalde personen gelinkt worden. Een samensmelting van
deze gegevens met andere gegevensbronnen wordt niet gedaan. Wij behouden ons het recht
om deze gegevens later te controleren, indien ons concrete aanknopingspunten voor een
onwettig gebruik bekend zijn.
Contactformulier
Indien u ons via het contactformulier een aanvraag stuurt, worden uw gegevens uit het
aanvraagformulier, inclusief de door u opgegeven contactgegevens voor de verwerking van de
aanvraag en voor eventuele bijkomende vragen, bij ons opgeslagen. Deze gegevens worden
zonder uw toestemming niet verder gegeven.
SSL-encryptie
Deze pagina gebruikt omwille van veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht
van vertrouwelijke inhoud, zoals bijvoorbeeld de aanvragen die u aan ons, als
websitebeheerder stuurt, een SSL-encryptie.
Wanneer de SSL-encryptie geactiveerd is, kunnen de gegevens, die u aan ons doorgeeft, niet
door derden gelezen worden.
Recht op toegang, verwijdering, afscherming
U heeft te allen tijde recht op kosteloze toegang tot uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun
oorsprong en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking zoals een recht op correctie,
afscherming of verwijdering van deze gegevens. Voor verdere vragen hierover evenals andere
vragen m.b.t. het thema persoonlijke gegevens kan u altijd contact met ons opnemen op
onderstaand adres.
Verwerkingsverantwoordelijke voor de inhoud van deze website
Inter Cash bvba
Vroenhof 24 B3
3640 Kinrooi
Tel.: 089 56 07 60
E-Mail: info@inter-cash.be
Contactgegevens van de Data Protection Officer
ZB Datenschutz und –sicherheit GmbH & Co. KG
De heer Ulrich Braunbach
Edmund-Rumpler-Straße 6a
D-51149 Keulen
Tel.: 0049 2203 89 94 444
E-Mail: info@zb-datenschutz.de

