
1. Presentatie van de site: 

In overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (gepubliceerd in het 
Belgisch Staatsblad op respectievelijk 18 maart 1993 en 3 februari) 1999)., brengen wij de gebruikers en bezoekers van de site 
onder de aandacht: www.fortdelantin.be de informatie die hierna volgt: 

Wettelijke informatie: 

Eigenaarstatus: VZW 
Naam van bedrijf: VRIENDEN VAN FORT DE LANTIN 
Adres: RUE DE VILLERS N ° 1 4450 LANTIN BELGIE 
Tel: 0032 4 24655 44 
Met een kapitaal van: 0 € 
Intracommunautair NA-nummer: BE 0420 587 347 
E-mail: lesamisdufortdelantin@edpnet.be 

De maker van de site is: fortdelantin.be 
De persoon die verantwoordelijk is voor de publicatie is: VZW DE VRIENDEN VAN FORT DE LANTIN 
Neem contact op met de persoon die verantwoordelijk is voor de publicatie: lesamisdufortdelanti@edpnet.be 
De persoon die verantwoordelijk is voor de publicatie is een rechtspersoon 
De Webmaster is: VRIENDEN VAN FORT VAN LANTIN vzw 
Neem contact op met de webmaster: lesamisdufortdelantin@edpnet.be 

De site wordt gehost door: KIMVA BVBA Rue de la Berwinne 10, 4450 Juprelle 

2. Beschrijving van de geleverde diensten: 
Het doel van de website www.fortdelantin.be is om informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf. 
De eigenaar van de site streeft ernaar om de website www.fortdelantin.be zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. Hij 
kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, hetzij 
door hemzelf of door de externe partners die deze informatie verstrekken. 
Alle informatie aangeboden op de website www.fortdelantin.be wordt ter indicatie gegeven, is niet grondig en kan worden 
gewijzigd. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen nadat ze online gezet is. 

3. Intellectuele eigendom en vervalsingen: 
De eigenaar van de site is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of heeft de rechten om alle items die beschikbaar zijn 
op de site te gebruiken, inclusief tekst, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, logo's, pictogrammen, geluiden, software ... 
Reproductie, wijziging, publicatie, geheel of gedeeltelijk aanpassingselementen van de plaats, ongeacht de middelen of werkwijzen, 
is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar email: lesamisdufortdelantin@edpnet.be. 

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van deze elementen die het bevat, wordt beschouwd als een wezenlijke inbreuk en 

vervolgd worden overeenstemming met de bepalingen van de artikelen van de wet van 19 april 2014 en specifieke bepalingen voor 

boek XI in boeken I, XV en XVII van het CDE en het volgen van de code voor intellectuele eigendom 

4.Hypertekstkoppelingen en cookies: 
De website www.fortdelantin.be bevat een aantal hyperlinks naar andere sites (partners, informatie ...) die zijn opgezet met 
toestemming van de eigenaar van de site. De eigenaar van de site heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus 
bezochte sites te controleren en wijst derhalve alle verantwoordelijkheid voor dit feit af, evenals voor de mogelijke risico's van 
illegale inhoud. 
De gebruiker wordt erop gewezen dat tijdens zijn bezoeken aan de site www.fortdelantin.be, een of meer cookies automatisch op 
zijn computer kunnen worden geïnstalleerd. Een cookie is een klein bestand dat de identificatie van de gebruiker niet toestaat, 
maar dat informatie registreert met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn 
bedoeld om latere navigatie op de site te vergemakkelijken en zijn ook bedoeld om verschillende aanwezigheidsmeldingen mogelijk 
te maken. 
De instelling van de browsersoftware maakt het mogelijk om de aanwezigheid van een cookie kenbaar te maken en mogelijk te 
weigeren. De weigering om een cookie te installeren kan leiden tot de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot bepaalde 
diensten. 
De gebruiker kan zijn computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren: 
Onder Internet Explorer: tooltab / internetopties. Klik op Privacy en kies Alle cookies blokkeren. Valideer op Ok. 

Onder Netscape: tabblad Bewerken / Voorkeuren. Klik op Geavanceerd en kies Cookies uitschakelen. Valideer op Ok. 

5.Bescherming van goederen en personen - beheer van persoonsgegevens: 
Gebruiker: Internetgebruiker verbonden via de eerder genoemde site: www.fortdelantin.be 
In België worden persoonsgegevens met name beschermd door de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 
(respectievelijk gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad). 18 maart 1993 en 3 februari 1999). 

Link: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2018073046. 

Op de website www.fortdelantin.be, 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2018073046


 De eigenaar van de site verzamelt persoonlijke informatie over de gebruiker alleen voor de behoefte van bepaalde diensten 
aangeboden door de website www.fortdelantin.be. 
De gebruiker verschaft deze informatie met volledige kennis van zaken, in het bijzonder wanneer hij deze zelf invoert. Er wordt dan 
ook aan de gebruiker van de site www.fortdelantin.be al dan niet de verplichting heeft deze gegevens te vermelden. 

In overeenstemming met de bepalingen van hoofdstuk III, artikelen 36 en volgende van de wet van 05/09/2018 met betrekking 

tot computers, bestanden en vrijheden, hebben alle gebruikers recht op toegang, rectificatie, verwijdering en verzet op de 

persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben. Om van dit recht gebruik te maken, stuurt u uw verzoek per e-mail naar 

www.fortdelantin.be: e-mail van de webmaster of door een schriftelijk en ondertekend verzoek in te dienen, vergezeld van een 

kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder van het bewijsstuk, met vermelding van de adres waarnaar het 

antwoord moet worden gestuurd 

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de website www.fortdelantin.be wordt gepubliceerd zonder medeweten 
van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht aan enige ondersteuning aan anderen. Alleen de 
veronderstelling van terugbetaling van de site www.fortdelantin.be aan de eigenaar van de site en zijn rechten zou de overdracht 
van dergelijke informatie aan de potentiële koper mogelijk maken, die op zijn beurt dezelfde verplichting zou krijgen om gegevens 
op te slaan en aan te passen ten opzichte van de gebruiker van de site www.fortdelantin.be. 
De website www.fortdelantin.be voldoet aan de GDPR en zie ons GDPR-beleid. 
De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 
1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken. 

Bescherming van privacy 

Uw persoonlijke gegevens (achternaam, voornaam, kwalifikatie / functie, woonplaats of verblijf, telefoon- en faxnummer, e-mail) 

worden verwerkt door de vzw Les Amis du Fort de Lantin, gevestigd te 4450 Lantin, Rue de Villers, nr. 1, in overeenstemming met 

de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 

persoonsgegevens met het oog op het controleren van de toegang tot de infrastructuur van Fort de Lantin tijdens evenementen 

Deze gegevens zullen uitsluitend voor de hierboven vermelde doeleinden worden gebruikt, tenzij u zich hier later uitdrukkelijk 
tegen verzet en niet aan derden worden doorgegeven. 
Door een schriftelijk en gedateerd verzoek gericht aan de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking (mevrouw Josiane 
Wiomont als beheerder en penningmeester) van uw identiteit, kunt u kosteloos bij de non-profitorganisatie Les Amis du Fort de 
Lantin de schriftelijke mededeling van de persoonlijke gegevens verkrijgen alsook, in voorkomend geval, rectificatie van die welke 
onjuist, onvolledig of niet relevant zijn. U kunt ook contact opnemen met de Privacy Commissie om deze rechten uit te oefenen. De 
president van het Gerecht van eerste aanleg is op de hoogte van elk verzoek betreffende het recht op communicatie, rectificatie of 
verwijdering van persoonsgegevens, wanneer binnen 45 dagen na het verzoek geen gevolg is gegeven aan het verzoek, of 
wanneer het verzoek werd afgewezen. 
Als u op enig moment meent dat wij uw privacy niet respecteren, stuur ons dan een brief of e-mail 
(lesamisdufortdelantin@edpnet.be). We zullen er alles aan doen om het probleem op te sporen en te verbeteren. 


