
BBOW vzw: Belgische Beroepsvereniging voor Orthomoleculaire Wetenschap 

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als 

onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina 

laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website 

gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw 

gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. 

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van BBOW vzw. U dient 

zich ervan bewust te zijn dat BBOW niet verantwoordelijk is voor het privacy 

beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website 

geeft u aan het privacy beleid te accepteren. 

BBOW respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er 

zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk 

wordt behandeld. 

Het gebruik van verzamelde gegevens 

Enkel en alleen de medewerkers van het secretariaat en onze webmaster 

hebben momenteel toegang tot uw gegevens. Zij zijn zich terdege bewust 

van het recht op privacy van alle leden. Ze zijn ook alert om mogelijke lekken 

of onregelmatigheden dadelijk te herkennen en indien nodig door te geven 

aan de betrokken instanties. 

Gebruik van onze diensten 

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om 

persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de 

dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen 

beveiligde servers van BBOW of die van een derde partij. Wij zullen deze 

gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij 

beschikken. 

De gegevens die we verzamelen zijn: 

- Naam, adres- en facturatiegegevens, email en telefoon 

- Informatie over gevolgde opleidingen en bijscholingen om 

beroepskennis van de actieve leden te kunnen garanderen. 

Communicatie 

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat 

we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens 

die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw 

vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens 

worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van BBOW of die van een 

derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere 

persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. 



Cookies 

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in 

de bezoekers van onze website, zodat wij onze diensten hierop kunnen 

afstemmen. 

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw 

computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe 

gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie 

over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen 

beveiligde servers van BBOW of die van een derde partij. Wij gebruiken deze 

informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de 

website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met 

betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. 

Doeleinden 

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan 

de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van 

tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. 

Derden: uw adresgegevens worden alleen gedeeld met uitgeverij(en) van 

beroepsgerelateerde tijdschriften, hiervoor geeft u toestemming door een 

account aan te maken op onze website waardoor u lid wordt van onze 

vereniging. 

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van de 

uitgeverijen die instaan voor het (de) gratis tijdschrift(en) die in uw 

lidmaatschap zijn inbegrepen. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden 

om de verzending van het (de) tijdschrift(en) mogelijk te maken en zullen niet 

verder verspreid worden. 

Vermelding op onze website onder de rubriek “artsen en therapeuten”             

Als geaccrediteerd lid bent u zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de 

gegevens en hebt u bijgevolg ook invloed op welke van uw persoonlijke 

gegevens u al of niet op onze website wilt gepubliceerd zien. 

Veranderingen 

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden 

op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, 

kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom 

raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. 

Keuzes voor persoonsgegevens 

Wij bieden alle leden de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of 

verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dit moment aan ons is 

verstrekt. 

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief 

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te 

passen of om u af te melden. Wij verzoeken u vriendelijk als lid, om 



aangemeld te blijven voor onze nieuwsbrieven, zo kunnen wij u op de hoogte 

houden van de nieuwe congressen. 

Aanpassen/uitschrijven verstrekte gegevens 

Indien u het lidmaatschap wil stopzetten, is vanaf heden de mogelijkheid 

toegevoegd om uw account zelf volledig te verwijderen. Al uw gegevens 

worden hiermee automatisch uit onze database verwijderd. 

Cookies uitzetten 

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, 

maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om 

aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk 

dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct 

functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. 

Vragen en feedback 

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u 

vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen: 

BBOW vzw 

Dokter Vloeberghsstraat 8/1 3401 Walshoutem 

info@bbow-apso.be   

mailto:info@bbow-apso.be

