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1.

Algemeen

Contactgegevens:
Madolex Belgium N.V. (hierna verder genoemd “Madolex” of “we”):
Maatschappelijke zetel: Henry Fordlaan 51, 3600 Genk
E-mail: info@madolex.be
Ondernemingsnummer: BE0472.881.829
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met
de volgende algemene voorwaarden.

2.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of
bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren
toe aan Madolex of rechthoudende derden.

3.

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.
Madolex levert 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 onbeschikbaar zou
zijn, zal naam Madolex de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht
te zetten.
Madolex 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: info@madolex.be.
De inhoud van de site kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast,
gewijzigd of aangevuld worden. Madolex geeft geen garanties voor de goede werking van
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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.
Madolex 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.
Madolex 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.

4.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.

5.

Privacybeleid

Het beschermen van persoonsgegevens is erg belangrijk voor Madolex. Daarom willen wij
u via deze privacy policy zo goed mogelijk informeren welke opties u heeft om uw eigen
persoonlijke gegevens te beheren en te controleren. Dit willen we doen op een heldere en
transparante manier.
Als betrokkene heeft u een aantal privacy rechten zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming EU2016/679. Deze regelgeving heeft betrekking op de bescherming van uw persoonsgegevens en verleent u rechten m.b.t. die persoonsgegevens.
Met deze policy willen wij u aangeven welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe uw
persoonsgegevens worden gebruikt nadat u onze website hebt gebruikt. Dit om u te verzekeren dat er correct wordt omgegaan met uw gegevens.
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a.

Verwerking van persoonsgegevens

Madolex verwerkt enkel de persoonsgegevens die u vrijwillig verstrekt in het kader van het
leveren van een dienst of door uw gebruik van onze website. Deze gegevens worden enkel
door ons bedrijf beheerd en verwerkt.
Volgende gegevens kunnen verzameld worden:
• naam en voornaam;
• naam bedrijf;
• contactgegevens: email adres, telefoonnummer (vast/GSM);
• demografische informatie: adres, postcode;
• informatie betreffende het gebruik op de website;
• alle andere persoonsgegevens die u vrijwillig heeft overgedragen aan Madolex.
U kunt ook aanvullende/optionele informatie verstrekken wanneer u formulieren invult op
onze website of wanneer wij contact met u hebben (telefonisch, via e-mail, op beurzen of
tijdens events).
Daarnaast kunnen wij ook informatie verzamelen en verwerken die wij verkrijgen via onze
website of via de toestellen die u gebruikt. Het kan daarbij gaan om:
• informatie van cookies. Deze informatie wordt automatisch verzameld en kan betrekking
hebben op de website die u hebt bezocht vóór u op onze website surft of op de website
die u na de onze bezoekt. Wij kunnen ook informatie verzamelen over de pagina’s van
onze website die u bezoekt, het type browser, de toegangstijd en het besturingssysteem.
Deze informatie wordt geaggregeerd en wordt niet gebruikt om u te identificeren. In de
artikelen over het gebruik van cookies vindt u meer over hoe wij dat doen.
Madolex verzamelt vermelde informatie om een beeld te krijgen van uw behoeften en u een
betere service te bieden, en meer bepaald voor de volgende doeleinden:
• om te reageren op uw (online)vragen over onze diensten, om u informatie te verstrekken
over onze diensten;
• om onze diensten te verbeteren;
• om klachten over onze diensten of m.b.t. onze website te onderzoeken;
• om uw persoonsgegevens te verwerken voor specifieke doeleinden zoals vermeld op
welbepaalde formulieren op onze website, in schriftelijke mededelingen of via e-mail.
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b.

Doeleinden en rechtsgronden

Madolex verwerkt uw persoonsgegevens voor welbepaalde doeleinden.
De verwerking van de persoonsgegevens gebeurd op basis van een verwerkingsgrond zoals
bepaald door de wet, dit is een juridische basis die toelaat om persoonsgegevens te gebruiken.
Op basis van ons gerechtvaardigd belang kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met
derden die ons bijstaan met hun producten en diensten. Enkele voorbeelden van activiteiten
van derden zijn hosting van webservers, data-analyse, verstrekkers van marketingondersteuning. Deze bedrijven krijgen toegang tot uw persoonsgegevens, maar alleen wanneer dat
strikt noodzakelijk is om hun activiteiten uit te voeren. Zij mogen uw gegevens niet gebruiken
voor andere doeleinden.
Uw persoonsgegevens worden niet verkocht noch verhuurd aan derden.

c.

Rechten van de betrokkene

Als betrokkene heeft u een aantal privacy rechten zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming EU2016/679:
•
•
•

•
•
•

•
•

recht op inzage tot de persoonsgegevens waarover Madolex mogelijks beschikt;
recht op rechtzetting, vervolledigen of het updaten van uw persoonsgegevens;
recht om vergeten te worden waardoor u de mogelijkheid heeft om de persoonsgegevens die verwerkt worden door Madolex definitief te wissen. Madolex is niet altijd verplicht om op aanvraag de persoonsgegevens te wissen, dit recht geldt enkel in bepaalde
gevallen en in mate dat de wet dit voorziet;
recht om toestemming in te trekken wanneer de verwerking van de persoonsgegevens
plaatsvindt op basis van uw toestemming;
recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
recht op gegevensoverdraagbaarheid van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar
een andere verwerkingsverantwoordelijke. Dit recht is enkel van toepassing wanneer de
verwerking berust op uw toestemming;
recht om zich te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerking;
recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
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d.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die stukjes informatie bevatten tijdens het bezoeken van
een website en worden opgeslagen op de computer of een ander toestel als u een website
bezoekt. Sommige functies van deze website zijn bedoeld om u een betere online-ervaring
op onze website te verschaffen en werken alleen indien cookies worden gebruikt. Wij gebruiken ook cookies om informatie over uw onlinevoorkeuren te verzamelen.
Cookies kunnen geen persoon identificerende gegevens bevatten. Dankzij cookies beschikken we over informatie over uw voorkeur en interesses op basis van uw surfgedrag. Deze
informatie kan namens ons door derden worden geanalyseerd.

Op onze website gebruiken wij de volgende categorieën cookies:
Noodzakelijke cookies:
De noodzakelijke cookies worden gebruikt voor:
• De correcte werking van de website op serverniveau;
• De correcte werking van de cookiekeuze;
• Betere performantie en foutdetectie;
• Het bijhouden van instellingen;
• Fraudemonitoring.

Analyse cookies:
Google Universal Analytics is een analysetool die we gebruiken om te meten hoe bezoekers
onze websites gebruiken. De tool beschikt over een aantal cookies om informatie en statistieken over onze websites te verzamelen, zonder bezoekers persoonlijk te identificeren.
• Derde partij cookies geplaatst en beheerd door Google;
• Geldigheid: permanente cookies met een geldigheid van maximaal 2 jaar;
• Cookies: _ga, _gid, _gat.

Social media cookies:
Op onze website zijn er knoppen opgenomen om de facebookpagina en de linkedin pagina
te promoten. Deze knoppen zijn stukjescode van de sociale media zelf, en maken gebruikvan
een cookie. Over deze cookies hebben wij geen controle. Raadpleeg het respectieve privacybeleid voor informatie over de werking van de betrokken cookies.

Madolex Belgium | Website & Privacy Disclaimer

7

Verwijdering van cookies en meer informatie over cookies:
Sommige cookies worden verwijderd wanneer u uw browser sluit (sessiecookies). Andere
blijven op uw toestel staan tot ze verstrijken of tot u ze verwijdert uit de cache (permanente
cookies of tracking code) en zorgen ervoor dat wij dingen over u onthouden wanneer u onze
website opnieuw bezoekt.
Als u cookies wilt verwijderen die al op uw computer staan, raadpleeg dan de hulp- en ondersteuningsfunctie van uw internetbrowser waar u instructies vindt om het bestand of de
folder te vinden waar cookies worden opgeslagen. Bij de meeste browsers reikt de hulpfunctie in de werkbalk ook informatie aan over hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies aanvaardt, wat u moet doen opdat uw browser u meldt wanneer u een nieuwe
cookie ontvangt of hoe u cookies volledig kunt uitschakelen. Hou er rekening mee dat als u
ervoor kiest om cookies uit te schakelen sommige gepersonaliseerde diensten mogelijk niet
meer beschikbaar zijn.
Door onze cookies te verwijderen of toekomstige cookies uit te schakelen is het mogelijk dat
bepaalde delen of functies van onze website niet toegankelijk zijn.
Meer informatie over cookies vindt u op www.allaboutcookies.org, of surf naar
www.youronlinechoices.eu waar behavioural advertising en onlineprivacy worden toegelicht.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

e.

Bewaartermijnen

Madolex bewaart en verwerkt persoonsgegevens voor de periode zolang het noodzakelijk is
voor het leveren van de diensten of voor de periode dat het wettelijk wordt opgelegd.
Bij het solliciteren heeft u de mogelijkheid om ons toestemming te geven om uw persoonsgegevens bij te houden. Indien u hiermee akkoord gaat worden de persoonsgegevens voor
een termijn van 1 jaar bijgehouden.

f.

Veiligheid

Madolex verzekert de veiligheid van uw gegevens. Wij hebben technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen
op onze site. U dient er echter rekening mee te houden dat het internet een open systeem is
en dat wij niet kunnen garanderen dat het voor onbevoegde derden onmogelijk is om deze
maatregelen te omzeilen of uw persoonsgegevens voor ongepaste doeleinden te gebruiken.
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g.

Wijzigingen aan deze policy

Madolex kan deze policy nu en dan aanpassen en bijwerken om ervoor te zorgen dat de
policy steeds weergeeft hoe wij uw persoonsgegevens op dat gegeven moment verwerken.
De bijgewerkte versie van deze policy wordt op deze zelfde webpagina geplaatst en gaat bij
publicatie onmiddellijk van kracht.

h.

Contactgegevens

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen in verband met deze privacy policy of uw
persoonsgegevens, omtrent onze privacy policy kan u ons steeds contacteren via volgend
mailadres: info@madolex.be.
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