
BFISCALLY & CDLK respecteert uw privéleven en stelt alles in het werk om uw rechten in 
het kader van uw gebruik van onze website te beschermen. 

U kunt surfen op onze website zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft in te 
voeren. Voor sommige van onze diensten moet BFISCALLY & CDLK echter over uw 
persoonsgegevens beschikken. Als u op de hoogte wenst te worden gehouden van onze 
activiteiten of van andere rubrieken op onze website, moet u ons bepaalde 
persoonsgegevens bezorgen. Die worden duidelijk aangegeven in de respectieve 
registratie-interfaces. 

BFISCALLY & CDLK gebruikt de door u overgedragen gegevens uitsluitend in het kader 
van onze website, om u op de hoogte te houden van de BFISCALLY & CDLK -activiteiten 
en eventueel voor andere doeleinden in verband met direct marketing en statistiek. Uw 
gegevens worden niet aan derden bezorgd. 

U hebt het recht uw persoonlijke gegevens te allen tijde te bekijken, te controleren en te 
corrigeren via de online-beheer interface, die u kunt oproepen met de link 
"Gebruikersprofiel" onderaan elke newsletter die BFISCALLY & CDLK u toestuurt, of 
gewoon op schriftelijk verzoek aan het adres van BFISCALLY & CDLK. 

Als u geen informatie meer wenst te ontvangen, hoeft u gewoon maar te klikken op de link 
"Annuleren" onderaan elke newsletter die u van BFISCALLY & CDLK ontvangt. U kunt het 
ons echter ook laten weten via e-mail of om het even welk ander gebruikelijk 
communicatiemiddel. 

Tijdens uw bezoek aan onze website kunnen wij gegevens in de vorm van een cookie op 
uw computer registreren. Aan de hand van die informatie kunnen wij onze diensten beter 
afstemmen op uw voorkeuren en latere bezoeken aan onze website vergemakkelijken. De 
meeste internetzoekmachines laten u de keuze om cookies van uw hard disk te wissen, de 
aanmaak ervan te blokkeren, of u te laten waarschuwen alvorens ze definitief worden 
opgeslagen. In de helpfunctie van uw zoekmachine vindt u meer informatie over die 
mogelijkheden. Als u de aanmaak van cookies weigert, kunnen wij u evenwel niet 
garanderen dat onze online-diensten geheel naar behoren zullen werken. 

U kunt ons te allen tijde contacteren door een e-mail te sturen of door een brief te 
schrijven. 


