
 

 

 

 

BELEID INZAKE DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER  

 
A. VRIJ BEZOEK VAN ONZE SITE  
Het staat u vrij om onze site(s) te bezoeken, informatie in te winnen over onze producten en onze 
diensten, kennis te nemen van het laatste nieuws of van onze nieuwe diensten, zonder ons uw 
persoonlijke informatie te verstrekken. Verkiest u toch om ons persoonlijke informatie mee te delen 
dan zullen wij deze informatie vertrouwelijk verwerken conform de huidige bepalingen en conform 
de wettelijke nationale en internationale voorschriften. 
  
B. BEGRIP 'VERWERKEN'  
Onder 'verwerken' verstaan wij elke vorm van geautomatiseerde verwerking. Het omvat eender 
welke handeling die wij met de persoonsgegevens van een natuurlijke persoon verrichten, zoals het 
verzamelen, opslaan, wijzigen, verwijderen, raadplegen, meedelen, gebruiken, enz…  
 
C. BEGRIP 'VERTROUWELIJKHEID'  
De 'vertrouwelijke' verwerking houdt in dat wij uw persoonsgegevens 'vertrouwelijk' verwerken 
conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische 
wet van 8 december tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S., 18 maart 1993), zoals 
gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S., 3 februari 1999). Zo zal er geen enkele 
persoonsinformatie die u aanbelangt, zoals adres, e-mailadres, telefoonnummer of faxnummer, 
demografische gegevens of identificatiegegevens verwerkt worden zonder dat u uw toestemming tot 
deze verwerking zou gegeven hebben (infra 6. Uw toelating tot verwerking) of zonder dat u het doel 
van deze verwerking kent (infra 5. Het doel van de verwerking)  
 
D. HET DOEL VAN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS  
Indien u ons uw persoonlijke gegevens overmaakt, worden deze in onze bestanden opgenomen en 
worden ze verwerkt:  
� voor het beheer van het cliëntenbestand, de sites en de aangeboden diensten.  

� om u te informeren over de nieuwe kenmerken, nieuwe diensten en producten die uitgaan van 
OPTINPLUS® en/of haar partners.  

� voor de verwezenlijking van informatie- of promotiecampagnes over de producten en diensten 
van OPTINPLUS® en haar  

� voor secundair gebruik: OPTINPLUS® kan zorgvuldig andere vennootschappen selecteren die u 
informatie toesturen over hun producten of diensten die in verband staan met deze site maar niet 
noodzakelijk met de uitbating ervan. OPTINPLUS® zal u de nodige instructies verstrekken die u 
moet volgen om deze dienst te weigeren. U kan eveneens de ontvangst onderbreken van informatie 
of promotieberichten die afkomstig zijn van OPTINPLUS®bij uw registratie of bij een update van uw 
informatie.  
 
E. UW TOELATING TOT VERWERKIN  
Door het verstrekken van uw persoonsgegevens aan OPTINPLUS® geeft u ons uitdrukkelijk de 
toelating om deze persoonsinformatie te verwerken voor de hierbovenvermelde doeleinden (zie D: 
'Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens'). Indien wij uw persoonsgegevens wensen te 
verwerken voor direct marketing acties zullen wij afzonderlijk uw uitdrukkelijke toestemming 
vragen. Zo zal b.v. bij het registreeren van winsten er de mogelijkheid geboden worden om het 
volgende vakje aan te kruisen: 'OPTINPLUS® mag mijn persoonlijke gegevens overmaken aan 
partners van OPTINPLUS® met het oog op direkte marketing akties.  



 

 

UW RECHTEN  
 

F. UW INFORMATIERECHT  

De verantwoordelijke voor de behandeling van je persoonlijke gegevens is: Pass-online.net Eric 
Charlier Avenue Albert Einstein 11a 1348 Louvain-La-Neuve. Al je vragen omtrent de registratie van je
gegevens kunnen op dit adres opgevraagd worden. Algemene vragen kan je richten 
aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Ministerie van 
JustitieWaterloolaan 115 te 1000 Brussel. 
  
G. UW RECHT OM UW GEGEVENS OP TE VRAGEN EN TE CORRIGEREN  

Met een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Pass-online.net Eric Charlier
Avenue Albert Einstein 11a 1348 Louvain-La-Neuve, kan men na justificatie van 
identiteit, de schriftelijke mededeling bekomen van zijn persoonsgegevens. Desgevallend kan ook 
de correctie aangevraagd worden van de gegevens die onjuist, onvolledig of niet pertinent zouden 
zijn. Uw gegevens worden u meegedeeld uiterlijk 45 dagen na ontvangst van uw aanvraag.  

Verwerking van deze persoonlijke gegevens gebeurt volledig conform het KB van 8 december 1992 handelend 

over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 

Indien je meer informatie wenst over het KB van 8 december 1992 kan je contact opnemen met de Commissie 

voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer gevestigd te 1000 Brussel, Waterloolaan 115. Je kan ook 

informatie inwinnen op de privacy webstek van de federale regering. 


