BESCHERMING PERSOONLIJKE GEGEVENS
Het Belgisch Ontwikkelingsagentschap (Enabel) en het programma Kleur
Bekennen / Annoncer la Couleur hechten veel belang aan de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van haar website.
De persoonlijke gegevens van bezoekers van de site worden met de groots
mogelijke zorgvuldigheid en overeenkomstig de bestaande regelgeving
behandeld.

Algemene gegevens
Op de website van Kleur Bekennen worden algemene bezoekersgegevens,
zoals de meeste bekeken pagina’s, bijgehouden zonder de bezoeker daarbij
te identificeren. Het doel hiervan is de kwaliteit van onze dienstverlening te
verbeteren op basis van de verwachtingen van de bezoekers.

Gebruik van cookies
HTTP cookies, ook bekend als “web cookies” of gewoon “cookies”, zijn
stukjes tekst die door de website worden verzonden naar een webbrowser.
Deze stukjes tekst worden vervolgens teruggezonden, telkens als deze
browser een pagina op die server bekijkt. Deze cookies worden door de
website gebruikt voor het (anoniem) volgen van de bezoekers. Dit laat ons toe
het gebruik van de website te analyseren en de website te optimaliseren. We
maken hiervoor gebruik van Google Analytics.
Je bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. Je kunt daarvoor je
webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om
alle of bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van
je webbrowser). Als je cookies weigert, is het mogelijk dat bepaalde diensten
voor jou niet beschikbaar zijn.

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsmailing of voor één van onze
activiteiten of diensten, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken.
Deze gegevens worden gebruikt om ons aanbod uit te kunnen voeren en om
je op de hoogte te houden van relevante informatie met betrekking tot de
ingeschreven activiteit van Kleur Bekennen. De gegevens worden opgeslagen
op beveiligde servers. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere
persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk
dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke
gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het
mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De
gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Enabel/Kleur
Bekennen.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de
doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren
uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De gegevens worden op geen enkele manier met derden gedeeld. In enkele
gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn
verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden
op de website van Kleur Bekennen. Eventuele aanpassingen en/
of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze
privacyverklaring.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of
verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven nieuwsmailing
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te
passen of om u af te melden.
Als u uw gegevens wilt aanpassen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen,
kunt u eveneens contact met ons op nemen.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen
heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.

Kleur Bekennen

Hoogstraat 147 | 1000 Brussel
T. +32 2 505 18 20
kleurbekennen@enabel.be

