
PERSOONLIJKE  LEVENSSFEER EN BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS  
 1.  
De websites en apps worden ter beschikking gesteld door VZW Groep Securex, waarvan de 
maatschappelijke zetel gelegen is in België, te 1040 Brussel, Tervurenlaan 43,  BTW BE0419.678.319, 
RPR Brussel en die bereikbaar is via telefoon op het nr. + 32 2 729 92 11, fax +32 2 705 28 92 en via 
e-mail op het adres info@securex.be  
 

 2.  
Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, 
door Groep Securex VZW, naar aanleiding van het gebruik van een app of naar aanleiding van een 
verzoek om informatie of een bestelling van documenten. Door te bevestigen dat u akkoord gaat bij de 
verzending van uw gegevens naar Groep Securex VZW, geeft u Groep Securex VZW de toestemming 
om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken voor de volgende doeleinden:  

  
• een gunstig gevolg kunnen geven aan de verzoeken die u bij uw bezoeken aan de 

websites of door het gebruik van de app doet;  
• zowel het beheer van de websites en van de commerciële en administratieve 

contacten van Groep Securex VZW als haar klantenadministratie optimaliseren;  
• de kwaliteit van de diensten die de internetgebruikers worden aangeboden en van de 

websites en apps  optimaliseren;  
• marktstudies en bezoekersstatistieken opstellen;  
• u regelmatig op de hoogte houden, inzonderheid via e-mail, van de activiteiten, 

nieuwe diensten en producten van Groep Securex VZW;  
• direct marketingacties ondernemen, inzonderheid via e-mail;  
• uw persoonsgegevens meedelen aan alle juridische entiteiten van de economische 

entiteit die gekend is onder de benaming Groep Securex, inzonderheid om hen de 
mogelijkheid te geven u elke vorm van promotieaanbieding te doen via e-mail en;  

• uw e-mailadres doorgeven aan derden zodat zij u elke vorm van promotieaanbieding 
kunnen doen via e-mail.  

 

 3.  
U heeft het recht om u, op eenvoudig verzoek en gratis, te verzetten tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing. Ook kan u, volgens de wettelijk bepaalde 
voorwaarden, toegang krijgen tot de gegevens die op u betrekking hebben en deze die onjuist, 
onvolledig of niet relevant zouden zijn, laten rechtzetten. U kan zich ook, volgens de door de wet 
opgelegde voorwaarden, om zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen, verzetten tegen de 
verwerking van uw gegevens.  

  
Elk verzoek in dit verband kan worden gericht:  

  
• ofwel via e-mail op het volgend adres : privacy@securex.eu  

  
• ofwel via brief op het volgend adres :  

  
Groep Securex VZW  

Corporate Legal  
Tervurenlaan 43  

1040 Brussel  
 4.  
Om niet-geautoriseerde toegang tot de persoonsgegevens die u ons meedeelt zoveel als mogelijk te 
vermijden, neemt Groep Securex VZW strikte veiligheidsprocedures in acht.  

  
Voor de toegang van bepaalde diensten kan het vereist zijn dat u zich voorafgaandelijk registreert. U 
verbindt er zich toe om exacte en volledige gegevens door te geven aan Groep Securex, evenals elke 
wijziging daarvan mee te delen. De toegangsgegevens die u van Groep Securex verkrijgt, zijn strikt 
persoonlijk en dienen door u geheim te worden gehouden. Indien u vermoedt dat uw 
toegangsgegevens misbruikt worden, dient u Groep Securex onmiddellijk op de hoogte te brengen. 
 
Groep Securex VZW kan de nodige maatregelen treffen om een goed beheer van haar websites en 
haar computersysteem te verzekeren. Hiertoe kan Groep Securex VZW te allen tijde toegang hebben 
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tot alle informatie, mededelingen of andere elementen die op die websites of in dat systeem zijn 
opgeslagen. Groep Securex kan ook steeds in dat kader uw toegang tijdelijk of permanent blokkeren, 
onder andere in geval van (vermoeden van) fraude, misbruik of schending van de vertrouwelijkheid 
van uw toegangsgegevens. 
  

 5.  
Groep Securex VZW kan uw persoonsgegevens openbaar maken aan een derde op verzoek van elke 
wettelijk geautoriseerde overheid, of zelfs op eigen initiatief indien de onderneming te goeder trouw 
van mening is dat een dergelijke openbaarmaking vereist is om de wetten en reglementen na te leven, 
om de rechten of de goederen van Groep Securex VZW, van de juridische entiteiten van de Groep 
Securex, of de gebruikers van de websites en apps, te beschermen en/of te verdedigen, of, in 
bijzondere omstandigheden, om de veiligheid van Groep Securex VZW, de juridische entiteiten van de 
Groep Securex, haar klanten, en/of de gebruikers van de websites en apps te beschermen. 
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