
PRIVACY POLICY 

LMN Waasland respecteert uw privacy overeenkomstig de geldende wetgeving (de wet van 8 

december 1992 die de privacy bij de verwerking van persoonlijke gegevens beschermt en de 

nieuwe Europese verordening).  

Wij zijn begaan met uw online privacy en weten dat u daar ook belang aan hecht. Daarom doen 

wij al het mogelijke om uw privacy in relatie tot het gebruik dat u maakt van deze website te 

respecteren. 

De informatie op deze website is bestemd voor iedereen.  

We beschouwen de door u verstrekte persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie die niet 

langer bewaard wordt dan nodig. Dit omvat de gegevens die u uitdrukkelijk verstrekt en de 

gegevens die u niet uitdrukkelijk verstrekt maar die automatisch verzameld worden zoals: 

- uw IP-adres 

- het browsertype en besturingssysteem van uw computer 

- het aantal bezoeken 

- bezochte pagina’s 

Uw contactgegevens worden in geen geval doorgegeven aan derden. 

Wanneer u ons contacteert via de opgegeven contactgegevens op de website, zijnde een vraag 

voor het LMN Waasland, een vraag omtrent persoonsgegevens op de sociale kaart, 

inschrijven/uitschrijven op de nieuwsbrief, worden deze gegevens nooit doorgegeven aan 

derden. Uw gegevens worden enkel gebruikt om uw (aan)vraag te verwerken en u van een 

antwoord te dienen.  

LMN Waasland stuurt driemaandelijks een nieuwsbrief uit. Indien u niet langer onze nieuwsbrief 

wenst te ontvangen, kan u steeds onderaan elke nieuwsbrief op de link uitschrijven klikken. 

Daarnaast kan u via het contactformulier de vraag stellen om zich uit te schrijven op de 

nieuwsbrief.  

U heeft inzagerecht in de gegevens die betrekking hebben op u en door LMN Waasland 

worden verwerkt. Indien deze onjuist of onvolledig zijn, kan u ze laten aanpassen. U kan zich 

ook laten schrappen of u verzetten tegen de verwerking van gegevens die niet noodzakelijk zijn 

voor de omschreven doeleinden of voor mailing.  

Door registratie verleent u het recht aan LMN Waasland om uw persoonsgegevens te 

verwerken voor volgende doeleinden: 

- vermelding op de sociale kaart 

- uitnodiging voor activiteiten of gerichte enquêtes 

- evalueren van het gebruik en effectiviteit van de website 

- informatie verstrekken over de werking van het LMN of andere instanties en partners 

De beschikbare (e-mail)adressen en GSM-nummers zullen niet doorgegeven worden aan 

derden zonder toestemming van de eigenaar. De eigenaar heeft bovendien steeds het recht 

zich te verzetten tegen het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens. U beschikt over een recht 



van toegang via een login voor verbeteringen aan te brengen in uw persoonsgegevens. Gelieve 

contact op te nemen indien u hier niet in slaagt.  

Aansprakelijkheid 

Alle informatie op deze website wordt door LMN Waasland met de nodige 

zorgvuldigheid nagekeken. Voor bepaalde informatie zijn wij afhankelijk van derden. Er 

bestaat steeds een mogelijkheid dat deze gegevens niet accuraat zijn. Wij wijzen 

daarom elke mogelijke aansprakelijkheid voor onvolkomenheden af. Gelieve contact op 

te nemen via de contactgegevens vermeld op de website, indien u onvolledige of 

onjuiste gegevens opmerkt, op die manier kunnen wij onmiddellijk overgaan tot 

aanpassen of verwijderen van de inhoud. 

Sponsoring 

De website is opgezet zonder sponsoring of advertenties. Op deze manier blijft de 

redactionele vrijheid gevrijwaard 

Copyright 

Alle rechten betreffende de website zijn voorbehouden. De informatie op deze website 

mag niet overgenomen of verspreid worden zonder bronvermelding en mag in geen 

geval gebruikt worden voor commerciële of publicitaire doeleinden 

Vragen 

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij LMN Waasland. 

Dit is mogelijk via de contactgegevens vermeld op de website. 

Slotbepaling  

LMN Waasland is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de 

bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijzigingen op 

de website is daarvoor afdoende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bijgewerkt op 30 mei 2018 


