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(Deze voorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt in decemner 2012)
Sodexo ("Wij") zet zich (zetten ons) in om uw privacy te beschermen en te respecteren.
Samen met onze gebruiksvoorwaarden vormt dit beleid de grondslag op basis waarvan alle persoonlijke
gegevens die wij van u verkrijgen, of die u ons verschaft, door ons verwerkt zullen worden. Gelieve het
onderstaande zorgvuldig te lezen voor een beter begrip van onze zienswijze en praktijken met betrekking tot
uw persoonlijke gegevens, en hoe wij deze zullen behandelen.

Informatie die wij van u kunnen verkrijgen
Wij kunnen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:
Informatie die u ons verschaft door formulieren in te vullen op deze website. Dit omvat informatie die
verschaft wordt wanneer u zich registreert om deze website te gebruiken, u zich inschrijft voor onze
diensten, materiaal overmaakt of verdere diensten aanvraagt. Wij kunnen u ook om informatie vragen
wanneer u een probleem meldt in verband met deze website.
Als u contact met ons opneemt, kunnen wij een verslag van deze correspondentie bijhouden.
Wij kunnen u ook vragen enquêtes in te vullen die wij gebruiken voor onderzoek, maar u bent niet
verplicht deze te beantwoorden.
Details van transacties die u verricht via deze website en van de uitvoering van uw bestellingen.
Details betreffende uw bezoeken aan deze website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot,
verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens, ongeacht of dit
noodzakelijk is voor onze eigen facturatie of voor andere redenen, en de hulpbronnen die u bezoekt.

Geldigheid van de informatie
Wij kunnen niet bevestigen of garanderen dat informatie die geleverd wordt door de vele websites die gelinkt
zijn aan deze website, accuraat, recent of volledig is.

IP-adressen en cookies
de omvang en de gebruikspatronen van ons publiek inschatten,
informatie opslaan over uw voorkeuren, waardoor wij deze website kunnen aanpassen op basis van uw
persoonlijke interesses,
uw zoekopdrachten versnellen,
herkennen wanneer u terugkeert naar deze website.
U kan cookies weigeren door de instelling van uw browser te activeren die u de mogelijkheid geeft de plaatsing
van cookies te weigeren. Maar als u deze instelling selecteert, kan het zijn dat u geen toegang meer hebt tot
bepaalde onderdelen van deze website. Tenzij u uw browser zodanig hebt ingesteld, dat cookies geweigerd
worden, zal ons systeem cookies plaatsen wanneer u op deze website inlogt.

Waar slaan wij uw persoonlijke gegevens op?
De gegevens die wij van u verzamelen, kunnen worden overgedragen naar en opgeslagen op een bestemming
buiten België. Ze kunnen ook verwerkt worden door personeel dat buiten België actief is en voor ons of voor
een van onze leveranciers werkt. Dit personeel kan belast zijn met, onder andere, de uitvoering van uw
bestelling, de verwerking van uw betalingsgegevens en de levering van ondersteunende diensten. Door de
indiening van uw persoonlijke gegevens stemt u in met deze overdracht, opslag of verwerking. Wij zullen alle
redelijk noodzakelijke stappen zetten om te garanderen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit
privacybeleid worden behandeld . Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig.
Hoewel wij ons best zullen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid niet
garanderen voor uw gegevens die worden overgedragen aan deze website. Elke overdracht gebeurt op uw
eigen risico. Zodra wij uw informatie hebben ontvangen, zullen wij strikte procedures en veiligheidsfuncties
toepassen om te trachten ongeoorloofde toegang te vermijden.
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