PRIVACYBELEID

Door zich toegang te verschaffen tot de Internetsite van Oblis (www.oblis.be) verklaart de
Gebruiker dat hij kennis heeft genomen van dit “privacybeleid” en dat hij het aanvaardt, en geeft
hij Goldwasser Exchange bvba (hierna “Goldwasser Exchange”) toestemming om de
persoonsgegevens die hij doorgeeft via de Oblis-Site (inclusief via de formulieren om in te
schrijven op Oblis First, de e-mails verzonden naar info@goldwasserexchange.be...), te
verwerken overeenkomstig de bepalingen hierna.
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die via de Oblis-Site worden
doorgegeven, is de Beursvennootschap Goldwasser Exchange, Adolphe Demeurlaan 35, 1060
Brussel – België, btw BE 0429.124.337 - RPR Brussel.
De Gebruiker stemt ermee in dat Goldwasser Exchange zijn persoonsgegevens vastlegt en
verwerkt voor commerciële prospectiedoeleinden die betrekking hebben op de beleggingsdiensten
en/of nevendiensten van Goldwasser Exchange. Deze informatie kan ook voor het beheer van de
precontractuele betrekkingen worden gebruikt.
De persoonsgegevens zijn uitsluitend bestemd voor Goldwasser Exchange. De Gebruiker stemt er
echter mee in dat deze gegevens worden doorgegeven aan de onderaannemers en geoutsourcete
dienstverleners van Goldwasser Exchange. Dergelijke overdracht kan ook plaatsvinden ten
gunste van andere personen krachtens een wettelijke Belgische of buitenlandse verplichting of als
een legitiem belang er ten grondslag aan ligt.
De persoonsgegevens kunnen zo worden doorgegeven aan een land dat geen lid is van de
Europese Unie en dat al dan niet een adequate bescherming van de persoonsgegevens
waarborgt. Dergelijke gegevensoverdracht naar een land dat geen lid is van de Europese Unie en
dat geen adequate bescherming van de persoonsgegevens waarborgt, kan slechts plaatsvinden in
de gevallen voorzien door de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer.
De Gebruiker heeft het recht op inzage van zijn persoonsgegevens en om deze te verbeteren,
mochten ze onjuist zijn. Om deze rechten te kunnen uitoefenen, hoeft hij gewoon een behoorlijk
gedateerd en ondertekend schriftelijk verzoek te richten aan Goldwasser Exchange op
onderstaand adres.
De Gebruiker kan zich verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor directmarketingdoeleinden.
Hiertoe
dient
hij
gewoon
via
de
post
of
per
e-mail
(info@goldwasserexchange.be) een verzoek te richten aan Goldwasser Exchange.
GOOGLE ANALYTICS
De Site Oblis.be maakt gebruik van een analyseservice die wordt aangeboden door Google Inc.
(“Google”). Wanneer u de site www.oblis.be bezoekt, wordt in het raam van de door Google
Analytics verleende services een cookie op de pc van de Gebruiker geplaatst. Aan de hand van
deze cookies kan Goldwasser Exchange analyseren, hoe de bezoekers de site Oblis.be gebruiken.
De zo door Google verzamelde informatie wordt voor zover mogelijk geanonimiseerd en
opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google kan de verzamelde informatie aan derden doorspelen, als Google daartoe wettelijk
verplicht is of als derden ze nodig hebben om de informatie voor rekening van Google te
verwerken. Google verklaart de “Safe Harbor”-beginselen in acht te nemen en zich te houden aan
het “Safe Harbor”–programma van het Departement of Commerce van de Verenigde Staten. Het
“Safe Harbor”–programma zorgt voor een adequate bescherming van de persoonsgegevens.
De cookies van Google Analytics kunt u deactiveren via de link
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

