PRIVACY POLICY
Deze website behoort toe aan Tweez en wordt beheerd door nmg nv, met maatschappelijke zetel te
Betekomsesteenweg 69D, 3200 Aarschot.
Het beheer van uw persoonsgegevens wordt waargenomen door nmg nv, met maatschappelijke zetel te
Betekomsesteenweg 69D, 3200 Aarschot en BTW nr BE 0887.694.312.
Bij vragen, gelieve te mailen naar info@tweez.be
1. Wij hechten belang aan uw privacy. Meer informatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens
die u via onze website zou verstrekken, kunt u terugvinden in deze privacy policy. Door gebruik te maken
van onze website, accepteert u onze privacy policy.
2. Het louter bezoeken van onze website, zonder het meedelen van uw gegevens, brengt niet met zich
mee dat er persoonsgegevens van u verwerkt zullen worden. Er worden enkel persoonsgegevens
verzamelt indien dit vrijwillig gebeurt.
3. Wanneer u onze website bezoekt, is het mogelijk dat er gevraagd wordt om bepaalde persoonsgegevens
door te geven (d.i. bijvoorbeeld (niet-limitatief) bij inschrijving voor een nieuwsbrief, bij registratie voor
het activeren van een account, bij het verzenden van een e-mail voor het ontvangen van bepaalde
informatie of bij het deelnemen aan commerciële of niet-commerciële acties)). Deze persoonsgegevens
kunnen de volgende zijn (niet-limitatief): naam, voornaam, adres, geboortedatum, beroep, geslacht en
telefoon en/of GSM nummer).
4. Door uw persoonsgegevens te verstrekken, geeft u ons uitdrukkelijk de toestemming om deze te
verwerken voor de doeleinden zoals vermeld in deze policy.
5. Wanneer u de gegevens vermeld onder punt 3 meedeelt, zullen wij deze verwerken conform de Wet
van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens. Uw gegevens zullen worden opgeslagen in een beveiligde omgeving. In principe
verwerken wij uw persoonsgegevens enkel voor de doeleinden zoals vermeld in deze privacy policy.
Gevoelige gegevens en/of gegevens waar wij uw uitdrukkelijke goedkeuring voor nodig hebben, worden
niet verwerkt.
6. U garandeert dat de gegevens die u aan ons meedeelt, enkel en alleen aan u toekomen. Indien zou
blijken dat u bewust incorrecte of valse gegevens, dan wel gegevens van derden zonder hun toestemming
meedeelt, behouden wij ons het recht voor om u de tijdelijke of definitieve toegang tot onze website (dan
wel een deel ervan) te ontzeggen en dit zonder voorafgaandelijke verwittiging.
7. Het is mogelijk dat uw gegevens intern worden gedeeld, dit steeds met de nodige vertrouwelijkheid en
enkel voor de doeleinden vermeld in deze privacy policy.

8. Wij verwerken persoonsgegevens om u te kunnen contacteren, om u te informeren over onze
producten of diensten of om u diensten te kunnen aanbieden conform uw verzoek.
9. Indien wij uw persoonsgegevens willen verwerken voor andere doeleinden dan vermeld in deze privacy
policy, dan wel uw persoonsgegevens wensen door te geven aan personen of ondernemingen waarmee
samengewerkt wordt, zullen wij u hierover steeds voorafgaandelijk contacteren en uw uitdrukkelijke
toestemming vragen. U heeft uiteraard steeds het recht om u hiertegen (kosteloos) te verzetten.
10. Indien onze website bepaalde aanpassingen zou doorvoeren of bij wijzigingen in de privacywetgeving,
behouden wij ons het recht voor om de privacy policy aan te passen zonder dat de gebruiker daaromtrent
op de hoogte gebracht moet worden. Het vermelden van de aangepaste policy op de website is
voldoende.
11. U heeft het recht om u (kosteloos) te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor direct
marketing doeleinden. U heeft bovendien het recht om te allen tijde uw gegevens in te kijken, te
corrigeren of te laten verwijderen. U kunt zich eveneens op elk moment uitschrijven voor onze
nieuwsbrief. Voorgaande kunt u eenvoudig doen door een mail te versturen naar info@tweez.be. U kunt
bovendien steeds zelf uw profiel en bijhorende gegevens aanpassen door in te loggen op uw profielpagina
en aldaar de gewenste aanpassingen door te voeren. U dient hierbij steeds rekening te houden met
hetgeen bepaald wordt onder punt 6.
12. Onze website bevat mogelijk links naar andere sites. Wij hebben echter geen enkele zeggenschap over
de inhoud van deze andere websites en kunnen dan ook in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden
voor de inhoud of kenmerken ervan (d.i. inclusief andere privacy policies, algemene/bijzondere
voorwaarden, gebruiksvoorwaarden, enz.). Het vermelden van links op onze website houdt geen enkele
goedkeuring in van de inhoud van deze sites. Wij raden u aan om bij het verlaten van onze website, steeds
de privacy policies van andere websites te consulteren.
13. Bij het gebruik van onze website kunnen cookies nuttige ondersteuning bieden, bijvoorbeeld om de
gebruiker de nieuwe boodschappen en reacties te tonen die aan de website werden toegevoegd sinds zijn
laatste bezoek. Deze cookies worden wel degelijk op de harde schijf van de gebruiker opgeslagen. U kan
het gebruik van cookies zelf beheren in uw browser. Zodoende kunt u zelf instellen of u cookies toestaat,
niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. Cookies kunnen bovendien steeds verwijderd worden, opnieuw via
de browser. De keuzes gemaakt in uw browser kunnen een invloed hebben op uw ervaringen met onze
diensten.

