PRIVACY
BESCHERMING VAN DE PRIVACY
Deze website werd gerealiseerd door LMN Centraal West-Vlaanderen (LMN CWV) , met als
verantwoordelijke vzw’s VZW Huisartsen Midden West-Vlaanderen, met maatschappelijke zetel te 8800
Roeselare, Hippoliet Spilleboutdreef 34, VZW Huisartsen van ’t Oosten van West-Vlaanderen, met
maatschappelijke zetel te 8720 Dentergem, Wontergemstraat 55, VZW Huisartsen van Ijzerstreek en
Westkust, met maatschappelijke zetel te 8630 Veurne, Noordstraat 49, VZW Huisartsen Westhoek, met
maatschappelijke zetel te 8951 Heuvelland, Dikkebusstraat 228, VZW Huisartsenkring Izegem-IngelmunsterLendelede, met maatschappelijke zetel te 8860 Lendelede, Oostrozebekestraat 3 en door LMN Zuid WestVlaanderen (LMN ZWV), met als verantwoordelijke vzw’s, VZW Huisartsenkring Zuid West-Vlaanderen, met
maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Koning Albertstraat 8, VZW Huisartsenkring Wervik-Geluwe, met
maatschappelijke zetel te 8940 Wervik, Emiel Huysstraat 12.
De informatie is bestemd voor iedereen.
De persoonsgegevens die u hierbij verstrekt, worden verwerkt door LMN CWV en LMN ZWV.
LMN CWV en LMN ZWV eerbiedigen de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zoals gewijzigd door de wet van 11 december
1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die
gegevens.

AANSPRAKELIJKHEID
Alle informatie op deze site wordt door LMN CWV en LMN ZWV met de nodige zorgvuldigheid nagekeken. Voor
sommige informatie zijn wij echter afhankelijk van derden, dus blijft de mogelijkheid bestaan dat de gegevens niet
volledig accuraat zijn. Daarom wijzen wij elke mogelijke aansprakelijkheid voor onvolkomenheden af. Wanneer wij
verwittigd worden van onjuistheden in of onvolledigheid van de gegevens, dan zullen we onmiddellijk overgaan tot
verbetering of aanvulling. Gelieve met ons contact op te nemen via het contactformulier indien u bepaalde
gegevens wenst te verwijderen of aan te passen.

VERWERKEN PERSOONSGEGEVENS
De makers van deze site houden zich aan de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Wij zijn
begaan met uw online privacy en weten dat u daar ook belang aan hecht. Daarom doen we al het mogelijke om
uw privacy in relatie tot het gebruik dat u maakt van deze website te respecteren.
Door de registratie verleent u het recht aan LMN CWV en LMN ZWV om uw persoonsgegevens te verwerken
voor de volgende doeleinden:






gebruik en beheer van diensten van aan LMN CWV en LMN ZWV in het algemeen;
met het oog op deelname aan een activiteit of een enquête;
evalueren van de effectiviteit van de website;
met het oog op het verstrekken van informatie over de werking van het Lokaal Multidisciplinair Netwerk,
de Huisartsenkringen of andere instanties en partners.

De beschikbare (e-mail)-adressen en telefoonnummers zullen niet doorgegeven worden aan derden zonder
toestemming van de eigenaar van het (e-mail)-adres en telefoonnummer. De eigenaar heeft bovendien steeds
het recht zich te verzetten tegen het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens.

U beschikt over een recht van toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens. Gelieve met ons contact op
te nemen via het contactformulier indien u bepaalde gegevens wenst te verwijderen of aan te passen.
Desgevallend kunt U ook de verbetering vragen van de gegevens die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden
zijn. (Wij vestigen uw aandacht erop dat indien bepaalde gegevens verwijdert en niet vervangt, bepaalde
diensten niet meer voor u toegankelijk zouden kunnen zijn). Wij rekenen erop dat ieder zijn verantwoordelijkheid
opneemt om in te staan voor de correctheid van zijn/haar coördinaten. Wij behouden ons dan ook het voorrecht
om op regelmatige tijdstippen onze geregistreerde leden per mail uit te nodigen om de juistheid van zijn/haar
opgeslagen gegevens te bevestigen.
Uw persoonsgegevens worden bewaard op beveiligde servers en zijn niet toegankelijk voor anderen. Het aantal
personen die over toegang beschikt tot uw persoonsgegevens wordt tot een absoluut minimum beperkt.

ACTIEVE INFORMATIEVERGARING
Zoals veel websites verzamelt deze site op actieve wijze informatie van bezoekers door bepaalde vragen te
stellen en door bezoekers in de gelegenheid te stellen rechtstreeks met ons te communiceren via e-mail,
enquêteformulieren en/of inschrijvingsformulieren. De aldus verstrekte informatie kan persoonsgebonden
informatie bevatten (d.w.z. informatie die alleen op u te herleiden is zoals uw naam, adres, e-mailadres,
telefoonnummer, enz.).
Op de plaats waar deze informatie wordt ingezameld vindt u verdere toelichting omtrent welke informatie
noodzakelijk (aangeduid met een *) dan wel optioneel dient verstrekt te worden.

PASSIEVE INFORMATIEVERGARING
Wanneer u door een website navigeert, kan bepaalde informatie op passieve wijze worden ingezameld (d.w.z.
zonder dat informatie door uzelf op actieve wijze wordt verstrekt) door middel van diverse technologische
hulpmiddelen zoals Internet protocol-adressen, 'cookies', Internet labels en navigatiegegevens.
Deze site maakt gebruik van Internet Protocol-adressen(IP-adres). Een IP-adres is een nummer dat aan uw
computer toegewezen wordt door uw Internet Service Provider teneinde u toegang te verlenen tot het Internet.
Algemeen wordt aanvaard dat een IP-adres geen persoonsgebonden informatie bevat vermits een IP-adres
doorgaans dynamisch (het wijzigt telkens u een verbinding maakt met het Internet) en niet statisch (horend bij de
computer van een bepaalde gebruiker) is. Wij maken gebruik van uw IP-adres om problemen met onze server te
onderzoeken, om statistische informatie te verzamelen, om de snelste verbinding tussen uw computer en onze
site te bepalen en om de site te beheren en te verbeteren.
Een cookie is een stuk informatie dat een website naar uw webbrowser stuurt om de site in de toekomst in staat
te stellen bepaalde informatie en voorkeuren van eerdere bezoeken te herinneren. U heeft ook de mogelijkheid
uw browser zodanig te configureren dat hij u verwittigt telkens cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak
ervan verhindert.
Session cookies zijn tijdelijke cookies die gewist worden zodra u uw web browser verlaat of uw computer uitzet.
Session cookies worden gebruikt om het navigeren op websites te verbeteren en om statistische informatie in te
zamelen. Deze site maakt gebruik van session cookies.
Persistent cookies zijn blijvende cookies die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen en daar
blijven tenzij u deze cookies uitwist. Blijvende cookies worden gebruikt met het oog op het terug oproepen van
eerder verstrekte informatie (zoals wachtwoorden), het achterhalen welke onderdelen van de websitebezoekers
het meest waardevol vinden en het aanpassen van de website op uw voorkeuren. Deze site gebruikt geen
persistent cookies.
Internet labels (ook bekend als single-pixel GIFs, clear GIFs, invisible GIFs en 1-by-1 GIFs) zijn kleiner dan
cookies en verstrekken bepaalde informatie aan de website server zoals het IP-adres en het web browsertype
van de computer van de bezoeker. Deze site gebruikt geen Internet labels.

Navigatiegegevens (log files, server logs en clickstreamdata) worden gebruikt voor systeembeheer, om de inhoud
van de site te verbeteren, voor marktonderzoek en om informatie aan de bezoeker te verstrekken. Deze site
maakt gebruik van navigatiegegevens.

WIJZIGINGEN
Het privacy-beleid van LMN CWV en LMN ZWV kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd. U wordt daarom aangeraden deze pagina regelmatig te raadplegen voor de meest recente
versie.

SPONSORING
Er werd bewust voor gekozen deze site zonder sponsoring of advertenties op te zetten, zodat de redactionele
vrijheid gevrijwaard blijft.

COPYRIGHT
De auteursrechten inzake de website van LMN CWV en LMN ZWV en inzake de informatie die via deze website
wordt verdeeld, behoren toe aan LMN Centraal West-Vlaanderen (LMN CWV) , met als verantwoordelijke
vzw’s VZW Huisartsen Midden West-Vlaanderen, VZW Huisartsen van ’t Oosten van West-Vlaanderen,
VZW Huisartsen van Ijzerstreek en Westkust, VZW Huisartsen Westhoek, VZW Huisartsenkring IzegemIngelmunster-Lendelede, door LMN Zuid West-Vlaanderen (LMN ZWV), VZW Huisartsenkring Zuid WestVlaanderen, VZW Huisartsenkring Wervik-Geluwe,
Alle rechten betreffende de website zijn voorbehouden.
De informatie op deze website mag niet overgenomen of verspreid worden zonder bronvermelding en mag in
geen geval gebruikt worden voor commerciële of publicitaire doeleinden.
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