Het gebruik van de website van www.somtrans.be is onderworpen aan de hierna opgenomen
gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van de website geldt als aanvaarding van deze voorwaarden. Deze
voorwaarden kunnen steeds worden gewijzigd: de toepasselijke voorwaarden zijn die welke gelden op
het ogenblik van elke verbinding. De website behoort toe aan Somtrans NV met maatschappelijke
zetel te 2110 Wijnegem, Albertkanaalbaan 9, ondernemingsnummer BE415.572.645

GEBRUIK VAN DE WEBSITE
Somtrans nv besteedt veel aandacht aan haar website. Ondanks deze inspanningen kunnen
wij niet garanderen dat de informatie op de website volledig juist, nauwkeurig en actueel is. Deze
gegevens kunnen dus enkel worden gebruikt als algemene informatie. Evenmin kunnen wij
aansprakelijk gesteld worden voor (on)rechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de
website of op basis van via de website ter beschikking gestelde informatie. De website kan bestanden
van derden of hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van derden bevatten. Somtrans nv is
hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk. Voorts houden wij ons het recht voor om de inhoud van de
website op elk ogenblik aan te passen, te wijzigen of aan te vullen.

INTELLECTUELE EIGENDOM
Het gebruik van de website verleent de gebruiker geen enkel intellectueel eigendomsrecht.
De inhoud van de website en de ter beschikking gestelde informatie behoren tot de exclusieve
intellectuele eigendom van de Somtrans nv. De informatie die op de website kan worden
geraadpleegd, de vormgeving, de teksten, tekeningen, foto’s, gegevens, logo’s, merken en andere
elementen die worden weergegeven, zijn beschermd door het merkenrecht en/of het auteursrecht
en/of andere geldende voorschriften en mogen niet worden gereproduceerd in welke vorm en met
welk middel dan ook. Elke inbreuk zal aanleiding geven tot rechtsvervolging.

PRIVACY BELEID
Somtrans nv respecteert uw privacy en verbindt er zich toe om uw persoonsgegevens die
gebeurlijk via onze website uitgewisseld en verwerkt worden te eerbiedigen en te beschermen.
1.

TOEPASSINGSGEBIED

Onderhavig privacy beleid heeft betrekking op de persoonsgegevens die Somtrans nv van u
verzamelt en verwerkt. Het gebruik van de website van Somtrans nv impliceert uw aanvaarding van
haar privacy beleid. Somtrans nv is uitsluitend verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens, met uitsluiting van het privacy beleid van andere websites en bronnen die
desgevallend een hyperlink zouden hebben met haar site.
2.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De gegevens die Somtrans nv mogelijk zou kunnen verwerken zijn o.a.:
- identificatie- en contactinformatie (naam, voornaam, woonplaats, telefoon- of gsm nummer,
e-mail adres, geboortedatum, leeftijd, geslacht,…)
- financiële gegevens (bankrekeningnummer, BIC code, naam van de rekeninghouder,…)
- alle andere gegevens en inhoud die door u zelf gecommuniceerd worden
Deze gegevens worden naar gelang het geval verwerkt op grond van het gerechtvaardigde
belang van Somtrans nv om U te informeren over haar activiteiten dan wel op grond van de uitvoering
van een overeenkomst waarbij u partij bent. Wij vragen enkel naar uw persoonsgegevens indien daar
een relevante reden voor is. Deze gegevens worden verwerkt op basis van uw ondubbelzinnige
toestemming, dan wel op basis van een overeenkomst waarbij u partij bent. Wanneer u ons
telefonisch, per e-mail of via andere kanalen vragen of berichten toezendt, is het steeds mogelijk dat
we deze informatie bewaren. Dit maakt het voor ons mogelijk uw vragen/verzoeken te verwerken en te
beantwoorden.

3.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonlijke informatie wordt door Somtrans nv niet met derden gedeeld, uitgezonderd
wanneer dit door de wet of een gerechtelijk bevel zou worden opgelegd. De door Somtrans nv
aangestelde medewerkers zijn eveneens verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te
respecteren.
4.

UW RECHTEN

U heeft steeds recht op inzage in en verbetering van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft
u tevens recht op de verwijdering van uw persoonsgegevens. Wanneer de verwerking van uw
gegevens op een ondubbelzinnige toestemming is gebaseerd, kan u deze toestemming steeds
intrekken.
Hiertoe kan u een e-mail sturen naar info@somtrans.be of een brief verzenden naar
onderstaand adres:
Somtrans nv
Albertkanaalbaan 9
2110 Wijnegem
Vergeet geen kopie van uw identiteitskaart toe te voegen, zo niet kunnen wij uw verzoek niet
behandelen. Vervolgens bezorgt Somtrans nv u zo snel mogelijk een kopie van de persoonlijke
gegevens die zij van u in haar bezit heeft. Deze intrekking van uw toestemming zal echter geen
afbreuk doen aan de verwerking van uw persoonsgegevens die plaatsvond vóór uw verzoek tot
intrekking.
U heeft tevens het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende
overheid: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.
5.

VEILIGHEIDSBELEID

Uw persoonsgegevens worden door Somtrans nv zo goed mogelijk beveiligd en niet langer
dan nodig bewaard voor de verwerking ervan, rekening houdend met haar contractuele en wettelijke
verplichtingen. Om uw persoonsgegevens te beschermen doet Somtrans nv een beroep op firewalls
en beveiligde servers.

