Start Your Business
Algemene Voorwaarden
1) Privacybeleid en netwerkbeveiliging
Bescherming van de vertrouwelijkheid en de privacy
Voor zover Start Your Business persoonlijke informatie verzamelt over een gebruiker
wanneer die een bezoek brengt aan de website, handelt Start Your Business in
overeenstemming met de wetgeving en reglementering met betrekking tot de bescherming
van de privacy, meer bepaald de wet van 8 december 1992 aangaande de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zoals
gewijzigd door de wet die de omzetting is van richtlijn 95/46/CE van 24 oktober 1995.
De persoonsgegevens die Start Your Business via deze website verzamelt, betreffen in de
eerste plaats de gegevens die u zelf invoert via de verschillende formulieren op onze
website.
Daarbuiten worden eveneens "cookies" gebruikt. Een cookie is een bestandje dat vanuit de
server van de website op de harde schijf van uw computer terechtkomt wanneer u de
website raadpleegt. Er wordt op deze website een cookie gebruikt om uw taalkeuze te
registreren, alsook uw ondernemersprofiel, zodat u, bij een later bezoek, deze website
onmiddellijk in de door u gekozen taal te zien krijgt, en met inhoud die geselecteerd is in
functie van uw profiel.
Start Your Business, of een externe organisatie in opdracht van Start Your Business,
verzamelt bij elk van uw bezoeken aan onze website informatie over de pagina's die u
raadpleegt en hoe u die raadpleegt. Deze laatste informatie wordt echter enkel verzameld
voor puur statistische doelstellingen en om het gebruiksgemak van de website te
verbeteren.
Uw gegevens worden door Startyourbusiness.be vzw waarvan de maatschappelijke zetel
gevestigd is in 1000 Brussel, Marnixlaan 24, ingeschreven onder het nummer 0810.719.862.
Ze worden bovendien doorgegeven aan de partners/sponsors van Start Your Business voor
de doeleinden die hieronder vermeld worden.
De site laat u toe een gebruikersaccount aan te maken en verschillende gegevens zullen
verzameld worden tijdens uw registratie.
De verwerking van uw gegevens heeft als hoofddoel:



de aanbieding en promotie van producten en diensten van Start Your Business en zijn
partners/sponsors;
het beheer en de verzending van Starterskit';



het beheer van en de toegang tot onderdelen van de website voorbehouden voor
geregistreerde gebruikers;

Bepaalde gegevens worden ook verzameld en verwerkt door de verwerkers van Start Your
Business met het oog op de uitvoering van de taken die hen speciaal werden toevertrouwd
in het kader van de voorgenoemde verwerking.
U kunt toegang krijgen tot uw gegevens of vragen dat ze gecorrigeerd worden door een brief
te sturen naar Start Your Business, Marnixlaan 24, 1000 Brussel, samen met een fotokopie
van uw identiteitskaart.
Elke fysieke persoon kan zich ook verzetten, kosteloos en op eenvoudig verzoek, tegen de
verwerking van zijn gegevens door Start Your Business voor direct marketingdoeleinden,
en/of de communicatie van deze gegevens aan de partners/sponsors van Start Your Business
met dezelfde doeleinden.

Netwerkbeveiliging
Start Your Business stelt de nodige middelen in het werk om zijn netwerk te beveiligen tegen
ongeautoriseerde toegang en om de vertrouwelijkheid van persoonlijke en professionele
informatie van zijn klanten te garanderen.
De veiligheid hangt ook van u af:





Uw paswoord is verbonden aan uw gebruikersaccount en is strikt persoonlijk en
vertrouwelijk.
Spring zorgvuldig om met uw paswoord. Geef het nooit door aan iemand anders,
zelfs niet aan uw collega’s. Verander het bovendien regelmatig.
Verander het bovendien regelmatig.
Laat uw pc nooit zonder toezicht wanneer u verbonden bent met een applicatie die
vertrouwelijke informatie bevat.

2) Juridische informatie
De bepalingen opgenomen in deze juridische informatie zijn van toepassing op alle
bezoekers van deze website.

Over het bedrijf
Deze website is eigendom van Start Your Business, een vereniging zonder winstbejag volgens
het Belgische recht, wiens hoofdzetel gevestigd is te Marnixlaan 24, 1000 Brussel. Het emailadres waarmee u contact kunt opnemen is info@startyourbusiness.be.

Over het bereik van de informatie vermeld op deze site

Deze website is bedoeld om advies en diensten aan te bieden aan Belgische ondernemers en
toekomstige ondernemers.
Hoewel Start Your Business zijn uiterste best doet om informatie aan te bieden die het
correct en up-to-date acht, kan het niet garanderen dat de site exhaustief is en dat alle
informatie die wordt aangeboden relevant, correct en volledig is.
Start Your Business kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in het geval dat de
informatie die gegeven wordt op deze site – of op andere sites waarnaar verwezen wordt –
gebruikt wordt of in het geval dat specifieke informatie ontbreekt, tenzij het gaat om een
zware of opzettelijke fout van zijnentwege.

Over de bescherming van intellectuele rechten op deze site en zijn inhoud
Alle rechten op de inhoud en de opzet van deze site, en voornamelijk maar niet enkel en
alleen op de foto's, teksten, logo’s, slogans en commerciële namen zijn voorbehouden. Zij
worden beschermd door nationale en internationale wetteksten en regelgeving, die
absoluut moeten worden gerespecteerd door elke bezoeker van deze site.
Tenzij voorafgaande en schriftelijke toestemming van Start Your Business of eventuele
andere rechthebbenden, is elke reproductie, verhuring, uitlening, radio-uitzending, of ander
gebruik voor publieke uitvoering van deze site en zijn inhoud, via welk medium dan ook,
verboden.
Beperkte uittreksels van de inhoud van deze site kunnen steeds gebruikt worden zonder
voorafgaande toestemming, mits expliciete en duidelijke vermelding van de bron. Deze
publicatie zal in geen geval worden vergoed, op welke manier dan ook.

