WETTELIJKE BEPALINGEN
U bevindt zich op een site die eigendom is van
Ethias nv
Rue des Croisiers 24
4000 Luik
E-mail : info@ethias.be
RPR Luik BTW BE 0404.484.654
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en vertrouwelijkheid
Ethias nv is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die via deze
website worden verzameld.
Als bezoeker van deze website aanvaardt u dat uw gegevens door Ethias worden verwerkt,
met inachtneming van de volgende doeleinden : identificatie in het kader van deze actie,
evaluatie van verzekeringsrisico’s, beheer van polissen en schadegevallen, en promotionele en
getrouwheidsacties met betrekking tot producten of diensten die door Ethias nv worden
gepromoot. Zij kunnen tot slot worden doorgegeven aan ondernemingen die deel uitmaken
van de Ethias-groep voor commerciële of promotionele doeleinden.
Ethias nv neemt de nodige maatregelen om de vertrouwelijkheid en de beveiliging van uw
gegevens te verzekeren en ze te beschermen tegen verlies, abusief gebruik of wijziging.
De toegang tot de u betreffende persoonsgegevens is beperkt tot de personen die deze nodig
hebben in het kader van de uitvoering van hun functies.
U beschikt over het recht op toegang tot de u betreffende persoonsgegevens en om de
verbetering ervan te eisen. Om deze rechten uit te oefenen, kan u een schriftelijk verzoek
sturen naar het onderstaande adres, samen met een kopie van uw identiteitskaart :
Ethias nv
Dienst Database Management
Prins-Bisschopssingel 73
3500 Hasselt
U kan zich bovendien kosteloos verzetten tegen het gebruik van deze gegevens voor
commerciële of promotionele doeleinden. Om dit recht uit te oefenen kan u een brief sturen of
mailen naar : privacy@ethias.be.
Ethias behoudt zich het recht om “ cookies “ te gebruiken bij uw bezoek aan haar website.
Deze “ cookies “ hebben enkel als doel u te kunnen identificeren bij een volgend bezoek aan
deze site. Ethias zal in geen enkel geval “ cookies “ gebruiken voor commerciële of
directmarketingdoeleinden.
Intellectuele eigendom
Alle intellectuele rechten met betrekking tot de site zijn eigendom van Ethias nv of van
derden die een licentie of een ander gelijkaardig recht aan Ethias hebben toegewezen.
De toegang tot de website houdt geenszins een overdracht van de intellectuele rechten in.
Het is verboden om het geheel of een deel van de website of de informatie die zich erop
bevindt te kopiëren, reproduceren, publiceren of te downloaden zonder de uitdrukkelijke
toelating van Ethias of voor strikt persoonlijk gebruik en voor niet-commerciële doeleinden.

