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Privacy beleid
Duikclub Aphrodite Mechelen vzw is ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij
zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.
Duikclub Aphrodite Mechelen vzw erkent het belang van de bescherming van de
privacy van uw persoonlijk identificeerbare informatie. Door gebruik te maken
van deze website www.duikschoolaphrodite.be geeft u aan het privacy beleid
te accepteren. Duikclub Aphrodite Mechelen vzw respecteert de privacy van alle
gebruikers van duikschoolaphrodite.be website en draagt er zorg voor dat de
persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Ons privacy beleid is dan ook een balans tussen enerzijds de noden van onze
vereniging om bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verzamelen
voor de goede werking van duikschoolaphrodite.be website en de verwachtingen
van onze gebruikers omtrent hun privacy anderzijds.

Databeveiliging
We hebben, in de mate van het mogelijke en binnen het budget dat aan de website
door het bestuur wordt toegekend, gezorgd dat de informatie die wij verzamelen
beschermd wordt.
De website https://www.duikschoolaphrodite.be is een beveiligde website.
Vaak zie je gewoon 'http' staan in de adresbalk. Dat staat voor hypertext
transfer protocol en is eigenlijk een afgesproken taal of conventie (door
techneuten protocol genoemd) waarmee je browser met de website kan
communiceren. Zulke webpagina's zijn niet beveiligd, en je geeft er dus het best
nooit vertrouwde gegevens in zoals wachtwoorden.
De 's' in https staat voor 'secure', 'veilig' met andere woorden. Informatie wordt
namelijk versleuteld zodat alleen de verstuurder en ontvanger de informatie
kunnen lezen (en geen derde partijen die er kwaad willen meedoen).
Alles heeft dus te maken met het bewaken van je persoonlijke gegevens zoals
bijvoorbeeld een wachtwoord. Wanneer je op duikschoolaphrodite.be je
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wachtwoord ingeeft, moet dat op zijn juistheid gecontroleerd worden. Je
wachtwoord wordt daarom verstuurd over het internet (= in feite niet meer dan
een gigantisch netwerk van computers die met elkaar verbonden zijn). Dat
betekent ook dat je persoonlijke gegevens onderweg onderschept kunnen
worden. En dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn van een wachtwoord. Om
dat te verhinderen maken websites, die persoonlijke gegevens nodig hebben,
gebruik van HTTPS. Je persoonlijke gegevens worden dan bij het ingeven
versleuteld, zodat ze enkel door je eigen computer en de website waarop je
de gegevens ingeeft gelezen kunnen worden.
Hoewel de genomen maatregelen er tot nu toe voor gezorgd hebben dat deze
informatie steeds beveiligd was, is het belangrijk te erkennen dat geen enkel
beveiligingssysteem onfeilbaar is. We kunnen dan ook de veiligheid van onze
database niet garanderen, noch kunnen we garanderen dat de informatie die
de gebruiker naar ons toestuurt over het Internet, niet onderschept werd.

Gebruik van verzamelde gegevens
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de
doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren
uw toestemming hiervoor hebben verkregen.
Het primaire doel van het verzamelen van persoonlijk identificeerbare
informatie is om jou als de gebruiker een leuke, informatieve beleving van onze
website te leveren en uw gebruikservaring te verbeteren.
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Er kan op beveiligde website www.duikschoolaphrodite.be ingelogd worden met
persoonlijke login met paswoord. Duikclub Aphrodite Mechelen vzw houdt
verschillende types persoonlijk identificeerbare informatie bij, zoals uw
naam, emailadres, uw geboortedatum, ook gegevens zoals behaald brevet. De
meeste informatie is niet beschikbaar voor derden en dient enkel voor intern
gebruik door onze leden, bv voor het samenstellen van duikbuddies op
clubduiken. Zie ook verder beneden voor informatie omtrent "cookies". Wij zijn
verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Indien je tijdens je bezoek aan onze duikschoolaphrodite.be website niets anders
doet dan browsen, pagina's lezen of informatie downloaden (zonder in te
loggen), dan bewaren wij automatisch bepaalde informatie over jouw
bezoek. Deze informatie kan niet gebruikt worden om je persoonlijk te
identificeren. De automatisch verzamelde informatie bestaat uit het volgende:

1. Het Internet domein en bijhorend IP-adres waarmee je onze site
bezoekt.
2. Het type browser en besturingssysteem waarmee je onze site
bezoekt.
3. De datum en tijd wanneer je de site bezoekt.
4. De pagina's die je bekijkt.

We gebruiken deze informatie voornamelijk om statistieken omtrent het
gebruik van de website te maken. Deze leren ons welke zaken onze gebruikers
het meest interesseren alsook met welke browsers (en de verschillende
versies) men de site bezoekt. Deze laatste informatie wordt dan weer
gebruikt om de website aantrekkelijker te maken, naar gelang het type browser.
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Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten
halen, kunt u contact met ons op nemen.
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of
verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is
verstrekt.

Cookies
De website https://www.duikschoolaphrodite.be maakt gebruik van “cookies”
(tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te
helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Deze bestanden zijn noch
virussen noch spyware.
Duikclub Aphrodite Mechelen vzw plaatst “cookies” in de browser van uw
apparaat van een gebruiker om sessie gegevens te bewaren. Een “cookie” kan
gebruikt worden om te bepalen of je computer de website reeds
gecontacteerd heeft en om te bepalen of dat je reeds ingelogd bent.
De wet stelt dat we cookies op uw apparaat kunnen opslaan als deze strikt
noodzakelijk zijn voor de werking van deze site. Voor alle andere soorten
cookies hebben we uw toestemming nodig.
Deze site maakt gebruik van sessie cookies, die verlopen wanneer de
browser is gesloten, zijn van het type “necessary” cookies. Deze
noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaar te maken door
basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de
website in te schakelen. De website kan niet goed functioneren zonder deze
cookies
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Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar
u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te
geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat
sommige functies op onze website, niet correct functioneren als cookies zijn
uitgeschakeld in uw browser.
Duikclub Aphrodite Mechelen vzw, hierna ook "Aphrodite" genoemd, verzekert
niet dat de informatie die op deze website staat te allen tijde accuraat of
betrouwbaar is. De gebruiker van deze website bevestigt hierbij dat het
gebruik van informatie teruggevonden op deze website te allen tijde op eigen
risico gebeurt. Duikclub Aphrodite Mechelen vzw behoudt zich het recht voor
om, naar eigen discretie en zonder verplichting, fouten of onvolledigheden
te corrigeren in eender welk deel van de website.
Deze website, verzorgt door Duikclub Aphrodite Mechelen vzw, wordt geleverd
"zoals hij is", zonder garanties, expliciet of impliciet, en zonder de bewering dat
alle gegevens terug te vinden op deze site geschikt zijn voor eerder welk
doel, in het bijzonder het "duiken". In geen enkel geval zal Duikclub Aphrodite
Mechelen vzw aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enig ongeval, direct of
indirect, voortvloeiend uit het gebruik van de informatie die ter beschikking
wordt gesteld op deze site.

Informatie van derden
U dient zich ervan bewust te zijn dat Duikclub Aphrodite Mechelen vzw niet
verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere websites en bronnen.
Referenties of linken naar andere websites waarvan Duikclub Aphrodite
Mechelen vzw niet de eigenaar is, worden enkel gegeven ter informatie van
de gebruiker van deze website. Hoewel Duikclub Aphrodite zeer voorzichtig en
selectief is in het geven van referenties naar andere websites, kan Duikclub
Aphrodite niet garanderen of aansprakelijkheid opnemen aangaande de
inhoud en/of de werking van de websites waarnaar gerefereerd wordt.
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Aanpassingen
Alle informatie op deze website kan zonder waarschuwing aangepast worden.
De gegeven informatie is op geen enkele manier wettelijk bindend.
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden
op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website,
kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom
raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Uw vragen, suggesties en opmerkingen
We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Aphrodite
wenst geen confidentiële informatie via deze website te ontvangen, noch
informatie welke door een copyright of trademark beschermd wordt, noch
enige andere intellectuele eigendommen. Alle informatie, zoals suggesties,
ideeën etc., welke op deze website door de gebruiker worden geplaatst,
worden door Aphrodite verondersteld niet-confidentieel te zijn. Duikclub
Aphrodite is vrij deze informatie te gebruiken op een onbeperkte wijze en zal
het recht hebben om deze informatie te gebruiken, te dupliceren, veranderen,
door te zenden, te distribueren of circuleren of toegankelijk te maken aan
derden, zonder daarvoor verdere permissie nodig te hebben, ongeacht het
doel.
Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen.

Duikclub Aphrodite Mechelen vzw
https://www.duischoolaphrodite.be
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