PRIVACY - DISCLAIMER
De Provincie West-Vlaanderen respecteert de privacy van de gebruikers van haar website
www.gonewest.be. Het verzamelen van persoonsgegevens via www.gonewest.be, en het gebruik dat
de Provincie West-Vlaanderen van deze gegevens maakt, is in overeenstemming met de bepalingen
van de Belgische Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Registratie van persoonsgegevens
Bezoekers van www.gonewest.be kunnen zich via de site registreren. Daarbij kunnen volgende soort
gegevens verwerkt worden
• Identificatiegegevens zoals naam, adres, telefoonnummer...
• Elektronische identificatiegegevens zoals IP-adressen, cookies...
• Persoonlijke kenmerken zoals leeftijd, geslacht, persoonlijke interesses...
De gegevens die de bezoekers bij de registratie ingeven, worden door de Provincie West-Vlaanderen
opgenomen in de databank van de Provincie West-Vlaanderen, Provinciehuis Boeverbos, Koning
Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries. Overeenkomstig de wet ter bescherming van de persoonlijke
levenssfeer van 8 december 1992 en latere wetswijzigingen heeft u ten allen tijde het recht om die
gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen.
Gebruikers die zich registreren via deze site, geven toestemming voor het gebruik van hun
persoonsgegevens, overeenkomstig het hier uitgeschreven privacybeleid.
Gebruik van gegevens voor interne doeleinden
De Provincie West-Vlaanderen kan de verzamelde persoonsgegevens gebruiken voor meerdere
verwerkingsdoeleinden zoals daar zijn: het op de hoogte houden over de culturele programmatie van
GoneWest edities 2014 tot en met 2018 en wijzigingen in deze programmatie, het toesturen van de
nieuwsbrief GoneWest, het informeren van personen die zich registreerden als participant aan een
bepaald evenement binnen de programmatie van GoneWest over dit evenement en eventuele
wijzigingen hieromtrent, het informeren over wedstrijden en de resultaten ervan, het verstrekken
van informatie over andere diensten van de Provincie West-Vlaanderen, statistisch onderzoek,
werkplanning en het bestrijden van fraude en inbreuken.
De gebruiker die dat wenst kan zich hiertegen op elk ogenblik verzetten. Dit verzetsrecht kan
uitgeoefend worden door het sturen van een e-mail naar gonewest@west-vlaanderen.be of een
brief naar de databankbeheerder op volgend adres: Provincie West-Vlaanderen, t.a.v. Cel GoneWest,
Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III – laan 41, 8200 Sint-Andries, telkens vergezeld van een
kopie van uw identiteitskaart. Uw gegevens zullen dan uit de databank worden verwijderd.
Bij elke communicatie via e-mail, geven wij u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige
elektronische communicatie.
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Doorgeven van gegevens aan derden
De door u verstrekte gegevens kunnen indien nodig ter beschikking worden gesteld van gerecht,
politiediensten en voor zover nodig voor de organisatie van evenementen binnen de culturele
programmatie GoneWest aan de verzekeringsmaatschappij van de Provincie West-Vlaanderen.
Inzage en correctie van gegevens
De gebruiker of abonnee heeft het recht de geregistreerde persoonsgegevens in te kijken en zo nodig
te verbeteren. U stuurt hiertoe een e-mail naar gonewest@west-vlaanderen.be of een brief naar de
databankbeheerder op volgend adres: Provincie West-Vlaanderen, t.a.v Cel GoneWest, Provinciehuis
Boeverbos, Koning Leopold III – laan 41, 8200 Sint-Andries, telkens vergezeld van een kopie van uw
identiteitskaart. U krijgt dan een uitprint toegestuurd over de gegevens die over u worden
bijgehouden door De Provincie West-Vlaanderen.
Cookies
Bij internetbezoek plaatst de Provincie West-Vlaanderen cookies op de computer van de bezoeker.
Cookies zijn deeltjes informatie die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst telkens als
u naar www.gonewest.be surft. Het is de bedoeling hierdoor een vlotter gebruik van de website
mogelijk te maken (o.m. doordat bepaalde informatie, bij voorbeeld bij toegangscontrole, niet hoeft
te worden herhaald). Elke gebruiker heeft de mogelijkheid zijn/haar browser zodanig te configureren
dat hij waarschuwt telkens cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert. In
dat geval kan de goede werking van de site echter niet meer in alle omstandigheden worden
gegarandeerd.
Cookies en log-files laten ook toe nader te onderzoeken op welke wijze van de site gebruik wordt
gemaakt. Met trafiek- en profielanalyse kan dan de werking en het dienstenaanbod van
www.gonewest.be verder geoptimaliseerd worden. In geen geval wordt nagegaan welke informatie
een individuele gebruiker bekijkt of afdrukt.
Beperking van aansprakelijkheid
De Provincie West-Vlaanderen heeft veel zorg besteed aan de creatie van deze website. De
informatie erop komt van betrouwbare bronnen en werd waar mogelijk zorgvuldig gecontroleerd. Dit
betekent niet dat de Provincie West-Vlaanderen de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de
informatie voor welk gebruik dan ook kan garanderen. Bovendien kan de informatie gewijzigd
worden zonder voorafgaande verwittiging.
De Provincie West-Vlaanderen aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei
schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband
houdt met het gebruik van de site of van de informatie erop, of met de tijdelijke onmogelijkheid om
www.gonewest.be te kunnen raadplegen. Daarnaast is de Provincie West-Vlaanderen niet
aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door
middel van de site verkregen is.
Www.gonewest.be bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere
informatiebronnen. De Provincie West-Vlaanderen controleert deze websites en deze informatie niet
2

systematisch. Het kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit of volledigheid van
deze informatie. Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet dat de Provincie WestVlaanderen de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren. Noch impliceert dit enige
samenwerking tussen de Provincie West-Vlaanderen en de uitbaters van deze sites.
De Provincie West-Vlaanderen aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade
die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij
andere informatiebronnen bevindt, waarnaar de site van de Provincie West- Vlaanderen verwijst.
Copyright – intellectuele eigendomsrechten
De presentatie en de gehele inhoud van deze site zijn beschermd door industriële en intellectuele
eigendomsrechten. U mag de informatie, tekst, tekeningen of afbeeldingen op deze website enkel
aanwenden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en mag die niet reproduceren, wijzigen,
doorsturen, registreren of publiceren, noch gedeeltelijk, noch geheel, voor eender welk doel, zonder
voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Provincie West-Vlaanderen, tenzij louter voor
consultatie.
Alle logo’s op deze site zijn eigendom van de Provincie West-Vlaanderen of van derden. Het is
verboden deze te gebruiken, permanent te downloaden, te kopiëren of te verspreiden op eender
welke manier zonder de schriftelijke toestemming van de Provincie West-Vlaanderen of,
desgevallend, van derden.
Taal
De informatie verstrekt op de Engelstalige, Franstalige en Duitstalige versie van de website
GoneWest betreft een indicatieve vertaling van de Nederlandstalige website. De Provincie WestVlaanderen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke fouten in de vertalingen.
Opmerkingen
Gezien de privacy- en andere wetgeving sterk evolueert, kunnen het privacyluik en de disclaimer van
deze website ten allen tijde worden aangepast. Wijzigingen treden in op het moment van publicatie.
De Provincie raadt u dan ook bij het gebruik van de website de meest recente versie te raadplegen.

3

