Disclaimer en Privacy verklaring
Door gebruik te maken van deze website verklaar je je akkoord met
de privacy verklaring en de algemene voorwaarden en je je ertoe
om deze na te leven.
Deze disclaimer-versie is in voege getreden op 25/05/2018. © 2018
Fundamentals Inc. VOF . Alle rechten uitdrukkelijk voorbehouden.
Deze website is eigendom van Fundamentals Inc. VOF met
maatschappelijke zetel te de Robianostraat 74, 2150, Borsbeek,
België.
Ondernemingsnummer: BE 0662.473.475 | Telefoon : +32
496748914 | Email : info@ft2150.be | www.ft2150.be
Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van concept, de lay-out, de
structuur, de sourcecodes, de programmatuur, de afbeeldingen, de
foto's, de animaties, logo's, merken, tekeningen, data, product- en
bedrijfsnamen, de audiovisuele werken, de teksten, gegevens,
muziek e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren
exclusief toe aan Fundamentals Inc. VOF of rechthoudende derden
en worden beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten
waaronder het auteursrecht, het merkenrecht, het sui generis recht
van de producent van een databank, enz., hetgeen u erkent en
aanvaardt. Door op deze site te surfen verkrijgt u geen enkel recht
hierop.
De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop,
verdeling, publicatie, aanpassing en/of gebruik, ander welke vorm
dan ook, op eender welke wijze van deze website en zijn inhoud is
strikt verboden. Het opslaan van enige informatie en/of onderdeel
van deze site in een (elektronische) database of anderszins is niet
toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de
informatie door de browser.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is
niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en
kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies
aan de gebruiker worden beschouwd. We leveren grote
inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig,
juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze
inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter
beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie
onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via
de site niet beschikbaar zou zijn, zal Fundamentals Inc. VOF de
grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht
te zetten.
Fundamentals Inc. VOF kan evenwel niet aansprakelijk worden
gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat
uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u
onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter
beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site
contacteren.
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder
aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld
worden. Fundamentals Inc. VOF geeft geen garanties voor de
goede werking van de website en kan op geen enkele wijze
aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of
tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm
van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien
uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Fundamentals Inc. VOF kan in geen geval tegenover wie dan ook,
op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk
worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site
of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks,
met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen,
werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere
gegevens op het computersysteem, van apparatuur,
programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan
hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar

onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze
websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete
goedkeuring van de inhoud ervan. Fundamentals Inc. VOF verklaart
uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over
andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval
aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken
ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik
ervan.
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een
geschil kan u zich richten tot de bevoegde hoven en rechtbanken.
Enkel het Belgisch recht is van toepassing.
Privacy verklaring
Fundamentals Inc. VOF is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Christoph Strijbos is de Functionaris Gegevensbescherming van
Fundamentals Inc. VOF.
Hij is te bereiken via christoph@functionaltraining.be
Persoonsgegevens die wij verwerken
Fundamentals Inc. VOF verwerkt je persoonsgegevens doordat je
gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens
zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- het besturingsprogramma dat je gebruikt of de domeinnaam van
de websites langs waar je naar onze website(s) gekomen bent, of
waarlangs je die verlaat.

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld
door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie
en telefonisch
- Locatiegegevens
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Lijst met contactgegevens van de klant via een applicatie
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij
verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te
verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar,
tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen
echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van
hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen
verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van
overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan
contact met ons op via info@ft2150.be, dan verwijderen wij deze
informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij
persoonsgegevens verwerken
Fundamentals Inc. VOF verwerkt jouw persoonsgegevens voor de
volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze
dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Fundamentals Inc. VOF analyseert jouw gedrag op de website om
daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en
diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Rechtsgrond(en) van de verwerking:
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de GDPR-wet
(a) toestemming
(b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
(c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
(f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde
belang om te ondernemen van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
Je kan je steeds kosteloos en op verzoek verzetten tegen gebruik
van je gegevens voor direct marketing doeleinden.
Geautomatiseerde besluitvorming
Fundamentals Inc. VOF neemt niet op basis van geautomatiseerde
verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen
kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma's of -systemen,
zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van
Fundamentals Inc. VOF) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Fundamentals Inc. VOF bewaart je persoonsgegevens niet langer
dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens
worden verzameld.
De verwerkte persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer
zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is
om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het
gebied van boekhouding).
Delen van persoonsgegevens met derden
Fundamentals Inc. VOF verkoopt jouw gegevens niet aan derden
en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan
een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens
verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Fundamentals
Inc. VOF blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Fundamentals Inc. VOF gebruikt functionele, analytische en
tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het
eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser
van je computer, tablet of smartphone. Fundamentals Inc. VOF
gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat
bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze
cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken
en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies
die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content
en advertenties kunnen aanbieden.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al
geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming
gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te
stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook
alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je
browser verwijderen.
Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-enwat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit
zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons
gebruik van cookies.
Cookies worden o.a. geplaatst door Google analytics:
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een
webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc.
(“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”
(tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de
website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De
door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de
website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar
en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website
gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor
website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met
betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag

deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe
wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie
namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet
combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U
kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de
daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op
dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website
kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u
toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op
de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren
of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar
te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door
Fundamentals Inc. VOF en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een
verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou
beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door
jou genoemde organisatie, te sturen.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, word je gevraagd
om:
- zelf de instellingen van je account aan te passen; en/of
- een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres :
info@ft2150.be (mits bewijs van identiteit door toevoeging van
kopie van de voorkant van je identiteitskaart)
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw
verzoek .
Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
(Drukpersstraat 35, 1000 Brussel commission@privacycommission.be).
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Fundamentals Inc. VOF neemt de bescherming van jouw gegevens
serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw
gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op via info@ft2150.be

