
Wettelijke kennisgeving 

Wet bescherming persoonsgegevens 

In overeenstemming met de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 worden op de 
informatiesite profilinc.com en op de vragenlijst-exploitatiesite bo.qms-
server.fr/index.php geen persoonlijke gegevens verzameld of medegedeeld zonder uw 
medeweten. Overeenkomstig de Franse wet op de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer van 6 januari 1978 kunt u toegang krijgen tot de gegevens die op u 
betrekking hebben, verzoeken deze te corrigeren of te laten schrappen uit de database 
door een bericht te sturen naar contact@profilinc.com. 

Indien u geen commerciële informatie wenst te ontvangen die u zou kunnen 
interesseren, gelieve dit te specifiëren door een bericht te sturen naar 
contact@profilinc.com 

Intellectuele eigendom 

Alle sites van DAREBE zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving inzake 
auteursrecht en intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, 
ook voor downloadbare documenten en iconografische en fotografische 
voorstellingen. De gehele of gedeeltelijke reproductie van deze site in eender welke 
elektronische vorm 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 door 
DAREBE gepubliceerde vragenlijsten. De reproductie van de teksten van deze sites in 
papieren vorm is toegestaan onder de volgende drie voorwaarden: vrije verspreiding, 
eerbiediging van de integriteit van de gereproduceerde documenten en duidelijke en 
leesbare vermelding van de bron. 

Het bedrijf DAREBE kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de op de site 
gepubliceerde informatie. Zij kan 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. DAREBE wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van 
moeilijkheden om toegang te krijgen tot haar sites of onderbrekingen van de 
verbinding, wat ook de oorzaken zijn. Bovendien kan zij niet verantwoordelijk worden 
gesteld voor schade of virussen die uw computer of andere computerapparatuur 
zouden 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 naar 
andere bronnen op het Internet-netwerk worden gelegd, worden slechts gemakshalve 
voorgesteld en noch de inhoud ervan, noch de links die ze bevatten, noch de wijzigingen 
of updates die eraan worden aangebracht, kunnen de verantwoordelijkheid van 
DAREBE inroepen. 

De onderneming DAREBE SA 
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