Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor
het plaatsen van cookies.
Akkoord Meer informatie

Privacy
Het gemeentebestuur Aartselaar verbindt er zich toe de wetgeving tot bescherming van persoonsgegevens
nauwgezet na te leven.
Lees hier de volledige privacyverklaring.
Conform de wet van 30 juli 2018 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer zal het gemeentebestuur
Aartselaar, verantwoordelijke voor de verwerking, uw persoonsgegevens bewaren en bewerken, die zij via haar
website verzamelt voor functionele doelstellingen en toepassingen van deze site, met name de behandeling van
uw aangifte, aanvraag, klacht of uw verzoek om informatie. Tevens worden uw gegevens verwerkt tot anonieme
statistieken over haar activiteiten en aanbod op deze site. Als blijkt dat dit voor de behandeling van uw verzoek
noodzakelijk is, met name in geval van een doorverwijzing naar de correcte instantie of bevoegde overheid,
kunnen bepaalde gegevens aan derden worden meegedeeld.
Indien u het gemeentebestuur contacteert via e-mail, post of webformulier, stemt u in met het bovenvermelde.
Kinderen onder de 16 jaar dienen toestemming te krijgen van een ouder of voogd.
U hebt recht op inzage alsook op verbetering van uw persoonsgegevens. Tevens kan u zich laten schrappen uit
de bestanden die het gemeentebestuur Aartselaar voor haar website doelstellingen bewaart. Deze handelingen
zijn kosteloos. Het enige dat u hiervoor moet doen is een e-mail sturen naar info@aartselaar.be.
Het lokaal bestuur van Aartselaar beschikt over een functionaris gegevensbescherming. Contactgegevens: Kay
Hargie, kay.hargie@aartselaar.be
Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Het gemeentebestuur van Aartselaar is niet
verantwoordelijk voor deze websites en biedt geen garantie betreffende de kwaliteit of volledigheid van deze
website, noch is het verantwoordelijk voor de verzamelde gegevens vanuit deze websites.
Aanvullende inlichtingen kan u vinden op de website van de gegevensbeschermende autoriteit:
http://www.privacycommission.be/.
Deze website maakt gebruik van volgende cookies:
Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om onze website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen
gebruiken. Bijvoorbeeld om u aangemeld te houden.
Functionele cookies
De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze website vergemakkelijken en aangenamer
maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn
bijvoorbeeld de cookies die ergens uw voorkeur onthouden, of bijhouden of u reeds gevraagd werd om deel te
nemen aan een enquête zodat we u niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen.
Performantie-cookies
We gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van
onze websites met de bedoeling de inhoud van onze websites te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen
van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten. Zo is er bijvoorbeeld een cookie
die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn.
Deze website maakt gebruik van Google Analytics om bezoekinformatie te meten en te analyseren. Hiertoe
worden aan de hand van uw IP-adres, onder andere internet-verkeersgegevens en gegevens over uw
browsertype en computer verzameld. Wij gebruiken deze gegevens niet om u persoonlijk te identificeren.
Beheer van cookies
Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vindt u voor de
meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/
U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

