Aansprakelijkheid
& privacybeleid
Deze website is eigendom van nControl en door de toegang en het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met
de algemene voorwaarden, zoals hieronder beschreven.
Intellectueel eigendomsrecht
Alle inhoud op deze site, inclusief logo’s, beeldmateriaal, teksten, data, het vernoemen van merknamen, product-of bedrijfsnamen, e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan nControl of rechtmatige derde partijen.
Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op deze website is van algemene aard en kan niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies worden
beschouwd.
nControl stelt een hoge eis aan de volledigheid, juistheid, nauwkeurigheid en het bijwerken van deze informatie, maar kan
niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website.
De inhoud kan ten allen tijde, met inbegrip van gerelateerde artikels of links, aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.
nControl geeft geen garanties voor een optimale werking van de website en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor
de onbeschikbaarheid ervan. nControl kan in geen enkel geval tegenover wie dan ook op directe of indirecte, bijzonder of
andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade die te wijten zou zijn aan het gebruik van deze website met inbegrip
van alle verliezen, werkonderbrekingen, virussen, beschading van toepassingen of andere gegevens op het computersysteem van de gebruiker.
Deze ebsite bevat links naar websites van derde partijen of daar onrechtstreeks naar verwijzen, maar impliceert op geen
enkele wijze de impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. nControl verklaart uitdrukkelijk geen zeggenschap te hebben
over de inhoud of andere kenmerken van deze andere websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor
de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
Annulatie
Annulatie tot 4 weken voor de aanvang van de opleiding/workshop/seminarie of startdatum van het project tot recuperatie
van 100% van de deelnameprijs voor de geannuleerde deelnemer.
Annulatie tussen de 4 weken en 2 weken voor de aanvang van de opleiding/workshop/seminarie of startdatum van het
project tot recuperatie van 50% van de deelnameprijs voor de geannuleerde deelnemer.
Annulatie minder dan 2 weken voor de aanvang van de opleiding/workshop/seminarie of startdatum van het project tot
niet komen opdagen van de deelnemer: de deelnameprijs blijft 100% verschuldigd omwille van reeds gemaakte kosten.
Privacy beleid
nControl verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig dit privacy beleid.
Doeleinden
nControl verzamelt en verwerkt de gegevens om onze dienstverlening te optimaliseren en het klantenbeheer zoals opvolging van bestellingen, facturatie, solvabiliteit, profilereing, en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde informatie artikelen. Door het gebruik van onze dienstverlening verklaart de gebruiker zich akkoord met het verzamelen en gebruik
van deze informatie.
Grondwettelijke bepaling van de verwerking van gegevens
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van
een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging
van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant
steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaking aan derde partijen
Indien noodzakelijk voor de verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens worden gedeeld met andere partners gerelateerd aan nControl. nControl garandeert dat deze ontvangers de nodige maatregelen in
acht zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.
Bewaarperiode
Persoonsgegevens verwerkt voor het klantenbeheer zullen worden bewaard conform de termijn noodzakelijk om aan de
wettelijke vereisten te voldoen.
Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De gebruiker heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan vragen ze aan te passen indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking
van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f).
De gebruiker heeft het recht een kopie van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
De gebruiker heeft het recht zich kostenloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op
direkte marketing en beschikt over het recht een klacht in te dienen bij de privacy commissie.
Het gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan onze website kunnen ‘cookies’ op uw harde schijf geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand
dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u
een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een
machine identificeren.
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de
instellingen van uw browser (via de helpfunctie).
Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Op onze website worden “eerste partij cookies” gebruikt, die tot doel hebben de site zo optimaal mogelijk te laten functioneren op uw apparatuur (sessie cookies) of de instellingen op te slaan die u bij vorige bezoeken heeft gedaan (preferentie
cookies) of de veligheid garanderen (security cookies).
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website
te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van
de website (met inbegrip van uw ip adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde
Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit
op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover
deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw ip adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te
kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door
gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en
voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
Bescherming van informatie van minderjarigen
nControl verzamelt niet bewust persoonsgegvens onder de leeftijd van 18 jaar en indien u als ouder of voogt op de hoogte
bent dat uw kind ons zijn/haar persoonsgegevens heeft toevertrouwd, gelieve ons hiervoor te contacteren. Indien wij hier
zelf van op de hoogte zijn zonder ouderlijke verificatie of onder voogdij, zullen wij stappen ondernemen om deze informatie
onmiddellijk te verwijderen.
Wijzigingen
nControl kan zijn privacy beleid op regelmatige basis aanpassen. Wijzigingen in ons privacy beleid zijn van kracht wanneer
ze op deze pagina worden gepubliceerd.

