Privacybeleid
Het bedrijf DAREBE NV
Naamloze vennootschap met een kapitaal van xxx euro,
Met zijn statutaire zetel te Tervurenlaan 81 in Brussel (België)
Geregistreerd op ............ onder het nummer .....................
Juridisch vertegenwoordiger: de heer Pierre Moorkens
Directeur van de publicatie: de heer Jean-Louis Prata
Hoofdredacteur: de heer Jean-Louis Prata
Webhost : OVH
Website : https://profilinc.com/
E-mail : jean-louis.prata@inc-eu.team
Intellectuele eigendom
De gehele DAREBE website valt onder de Belgische wetgeving inzake auteursrecht en
intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor
downloadbare documenten en iconografische en fotografische voorstellingen. De
reproductie van het geheel of een gedeelte van deze site op welke elektronische drager
dan ook is formeel verboden - behalve met de uitdrukkelijke toestemming van het
bedrijf DAREBE, eigenaar en exclusief beheerder van de site profilinc.com en of de
verenigingen INC Frankrijk en INC België, niet-exclusieve verdelers van de
vragenlijsten gepubliceerd door DAREBE. De reproductie van de teksten van deze sites
in papieren vorm is toegestaan, mits aan de volgende drie voorwaarden wordt voldaan:
vrije verspreiding, eerbiediging van de integriteit van de gereproduceerde documenten
en duidelijke en leesbare vermelding van de bron.
Het bedrijf DAREBE kan de juistheid en volledigheid van de op de site gepubliceerde
informatie niet garanderen. Het bedrijf kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld
voor fouten of weglatingen, noch voor de niet-beschikbaarheid van informatie. De
informatie die op de site kan worden geraadpleegd, heeft een informatief karakter en
vormt een aanbod van diensten en producten. Het bedrijf DAREBE wijst elke
verantwoordelijkheid af in geval van moeilijkheden om toegang te krijgen tot zijn sites
of onderbrekingen van de verbinding, wat ook de oorzaken mogen zijn. Bovendien kan
het niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade of virussen die uw computer of
andere computerapparatuur kunnen infecteren, ten gevolge van het gebruik van of de
toegang tot de site of het downloaden van deze site. De hyperlinks die in het kader van
de twee sites worden gelegd naar andere bronnen op het Internet-netwerk worden
alleen gemakshalve voorgesteld en DAREBE is niet verantwoordelijk voor de inhoud
ervan, noch voor de links die ze bevatten, noch voor wijzigingen of updates die ze
ondergaan.
GDPR: praktijken inzake privacy
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), die sinds 25 mei 2018 van
kracht is, bepaalt de beginselen die in acht moeten worden genomen bij het
verzamelen, verwerken en opslaan van persoonsgegevens. Zij waarborgt ook de
rechten van de betrokkenen.
Er is geen formulier voor het verzamelen van persoonsgegevens aanwezig op de
website van profilinc.com

