Privacybeleid
1. Privacy - en cookiesbeleid
Wij hebben deze privacy- en cookieverklaring opgesteld om duidelijk te maken dat wij
jouw privacy zeer serieus nemen. Wij zullen dan ook sinds 25 mei 2018 de gekende
GDPR wetgeving naleven die van toepassing is bij de Europese Algemene
Verordening Gegevensbescherming. Ons principe is: we willen zo min mogelijk van
je weten. In deze verklaring informeren we je hierover om zo transparant mogelijk te
zijn.
Persoonlijke gegevens van de mensen die zich bij ons registreren worden zorgvuldig
verwerkt en beveiligd. Bij deze verwerking houden wij ons aan de voorzien wet- en
regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en overige
toepasselijke regelgeving met betrekking tot privacy en gegevensbescherming.
In het kader van de dienstverlening worden de volgende persoonsgegevens van de
lezer en of cursist verzameld en verwerkt: voornaam, naam, adres, (mobiel)
telefoonnummer, bankrekeningnummer, e-mailadres.

2. Klikgedrag en bezoekgegevens
TradePremium.be maakt gebruik van Google Analytics om data te verzamelen over
onze websitebezoekers. Dat doen we alleen om informatie te verkrijgen over het
gedrag van alle bezoekers en niet om informatie te verkrijgen omtrent het gedrag van
een individu.
Google Analytics is privacy vriendelijk ingesteld overeenkomstig met de richtlijnen
van de Nederlandse Autoriteit Gegevensbescherming
(https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/handleiding_
privacyvriendelijk_instellen_google_analytics.pdf).
Google Analytics is een webanalysetool verstrekt door Google Inc. Google gebruikt
de verzamelde gegevens om het gebruik van de website te volgen en te
onderzoeken, om rapporten en statistieken te produceren met betrekking tot deze
website en om deze te delen met andere Google-diensten.
Voor meer info, zie https://www.google.be/intl/nl_be/policies/privacy, voor optout: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

3. Contactformulier
Via ons contactformulieren kan je ons vragen stellen, feedback geven of simpelweg
even je gedachten met ons delen. We vragen daar je naam en e-mailadres zodat we
je kunnen aanspreken en antwoorden. We bewaren die informatie totdat we denken
dat je tevreden bent met onze reactie.
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4. Cookies
Indien de lezer een bezoek brengt aan de TradePremium.be website, worden er
cookies geplaatst voor verschillende doeleinden. De cursist neemt er kennis van en
aanvaardt dat TradePremium.be deze cookies gebruikt om gegevens over een
bezoek te kunnen gebruiken. Alle cookies die we plaatsen vallen in de categorie
‘functioneel noodzakelijk’ en mogen daarom zonder uitdrukkelijke toestemming
worden geplaatst. Het is mogelijk om de installatie van deze cookies op uw pc niet
toe te staan, hieraan

zijn enkele beperkingen verbonden. Toegang tot bepaalde diensten op de website
kunnen hierdoor niet werken als voorzien.
Het gaat om de volgende cookies:
Naam

Aanbieder

Doel

Vervaltermijn

Type

_ga

TradePremium.be

Om statistische gegevens te genereren over hoe de
bezoeker de website gebruikt.

3 jaar

HTTP Cookie

_gat

TradePremium.be

Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te
vertragen.

1 dag

HTTP Cookie

_gid

TradePremium.be

Een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens
te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

1 dag

HTTP Cookie

5. Delen van gegevens met derden
TradePremium.be deelt enkel en alleen gegevens met een derde partij in België of in
het buitenland voor zover dit bijdraagt tot het Privacybeleid en we zullen zullen
telkens benadrukken dat passende maatregelen worden geboden door de derde
partij bij eventuele doorgave aan derden, zodat een gelijkwaardige bescherming van
de persoonsgegevens wordt nagestreefd. Dit allemaal op basis van de huidige
wetgeving. TradePremium.be behoudt het recht om informatie aan openbare
instanties te verschaffen, gebaseerd op een wettelijke of een door een rechterlijke
instantie opgelegde verplichting en dit op eenvoudige vraag van dergelijke instanties.
bijvoorbeeld als de politie dit eist bij een vermoeden van een misdrijf.
De persoonsgegevens van onze lezers & curcisten zullen drie jaar na de beëindiging
van de overeenkomst automatisch uit de databanken van TradePremium.be
verwijderd worden.
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6. Veiligheid en vertrouwlijkheid
Wij leggen ons erop toe om de vertrouwlijkheid van u persoonsgegevens te
behouden. Om te voorkomen dat persoonlijke gegevens onbedoeld in handen komen
van anderen, hiervoor hebben we passende beveiligingsmaatregelen genomen om
misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij
doen dit door gebruik te maken van de volgende zaken - Toegangscontrole op onze
laptops en systemen, gebruikmakend van wachtwoorden en fysieke sleutels,
Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden, Beveiliging van
netwerkverbindingen via Transport Layer Security (TLS) technologie,We werken
zoveel mogelijk digitaal. Papier gaat door de shredder.

7. Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wanneer TradePremium.be wijzigingen aanbrengt in deze privacy- en
cookieverklaring. Dan zullen deze wijzigingen op de website gepubliceerd
worden. Check daarom regelmatig deze pagina, zodat je van eventuele wijzigingen
op de hoogte blijft.
Heb je een vraag of opmerking over ons beleid? Neem dan contact op via onze
contactpagina.
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