Wettelijke vermeldingen
1. Reikwijdte
Dit document heeft uitsluitend betrekking op de website die overeenkomt met de volgende
domeinnaam:

https://regiefonciere.bruxelles.be
hierna « deze website » genoemd.

2.Wettelijke bepalingen
2.1. Eigenaar
Naam

Brussel Stad

Bedrijfsnummer

0207.373.429

Btw-nummer

RPM 862.382.755

Soort entiteit

Rechtspersoon

Juridische vorm

Stad/Gemeente

Adres

Anspachlaan 6
1000 Brussel
België

Website

https://regiefonciere.bruxelles.be

Email

dpo@brucity.be

Telefoon

+32 2 279 22 11

2.2. Verantwoordelijke uitgever
Naam

Grondregie Marc Libens

Functie

Directeur generaal

Adres

Emile Jacqmainlaan 1
1000 Brussel
België

E-mail

marc.libens@brucity.be

Telefoon

2.3. Beheerder en hostingbedrijf
Naam

i-CITY

Bedrijfsnummer

0449.971.914

Soort entiteit

Rechtspersoon

Juridische vorm

Vereniging zonder winstoogmerk

Adresse

Emile Jacqmainlaan 95
1000 Brussel
België

Websitet

https://i-city.brucity.be

E-mail

websiteDEV@i-city.brucity.be

Telefoon

+32 2 229 54 00

2.4. Intellectueel eigendom
Deze website en de inhoud ervan zijn onderworpen aan de Belgische en internationale wetgeving
inzake intellectuele eigendom. Tenzij anders vermeld, is de eigenaar of beheerder van deze website
de houder van de rechten die erop betrekking hebben.

3. Algemene gebruiksvoorwaarden
Het gebruik van deze website is onderworpen aan de aanvaarding van deze algemene
gebruiksvoorwaarden.
U vindt die via de link Wettelijke vermeldingen en algemene gebruiksvoorwaarden , die staat in de
voettekst van deze website, vanaf de homepage. Elke bezoeker wordt geacht deze te hebben
gelezen en aanvaard door het simpele feit dat hij zijn bezoek voortzet.
Voor specifieke onderdelen, functies of diensten van deze website kunnen specifieke
gebruiksvoorwaarden gelden, die de algemene voorwaarden aanvullen of ervan afwijken. In
dergelijke gevallen wordt de bezoeker gewaarschuwd voor deze specifieke voorwaarden alvorens hij
toegang krijgt tot deze onderdelen of gebruikmaakt van deze functies of diensten

3.1. Recht van reproductie
Het logo en het merk "BXL" zijn geregistreerd door de Stad Brussel. Elke reproductie van het logo en
elke weergave, reproductie en/of exploitatie van het merk zijn ten strengste verboden.
De iconografische en fotografische voorstellingen zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen
daarom niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming van de verantwoordelijke
uitgever.
De gebruiker verbindt zich ertoe de inhoud van deze website te gebruiken in een strikt persoonlijke
context. Elk gebruik voor commerciële en reclamedoeleinden is ten strengste verboden.

3.2. Portretrecht en recht op privacy
Elke persoon die op een op deze website getoonde afbeelding verschijnt en die niet heeft ingestemd
met het nemen van deze afbeelding of het gebruik ervan in het kader van deze website, kan een
verzoek indienen om deze afbeelding te verwijderen, waarbij hij zich beroept op het portretrecht of
het recht op privacy
Het verzoek moet worden gericht aan de eigenaar van deze website en zal worden behandeld in
overeenstemming met het ingeroepen recht. De eigenaar van deze website behoudt zich het recht
voor om het gezicht en elk ander element dat de identificatie van de persoon mogelijk maakt, te
vervagen in plaats van de afbeelding te verwijderen.

3.3. Beperkingen van de aanspakelijkheid
3.3.1. Inhoud
De eigenaar en beheerder van deze website stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de
inhoud van deze website zo relevant, nauwkeurig en actueel mogelijk is en dat er geen schade kan
worden toegebracht aan bezoekers als gevolg van het bezoeken en gebruiken van deze website.
Eventuele suggesties voor verbetering kunnen aan de beheerder van deze website worden gemaakt.
Ook kan elk risico op schade aan hem worden gemeld.
3.3.2. Beschijbaarheid
Het hostbedrijf van deze website doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat deze site te allen
tijde kan worden bezocht en gebruikt. Het kondigt vooraf onderbrekingen wegens gepland
onderhoud aan. Verdere onderbrekingen zijn niet uit te sluiten, ongeacht de oorzaak ervan.
De eigenaar van deze website behoudt zich het recht voor om deze website op te schorten of te
beëindigen, om welke reden dan ook.
3.3.3. Links naar andere websites
Deze website biedt links naar andere websites, die overeenkomen met andere domeinnamen en
vallen onder de verantwoordelijkheid van hun respectieve eigenaars. Bezoekers die een van deze
websites bezoeken, worden uitgenodigd om de wettelijke vermeldingen en de bijbehorende
gebruiksvoorwaarden te lezen.
Elke link naar een andere website die niet functioneel is of leidt tot ongepaste inhoud of die schade
kan toebrengen aan de bezoeker, kan worden gemeld aan de beheerder van deze website.
3.3.4. Schadevergoeding
Alles wordt in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat het bezoek en het gebruik van deze website
de bezoeker geen schade van welke aard dan ook toebrengen en dat de bezoeker er bijgevolg geen
schade van ondervindt. De mogelijkheid van enige schade kan echter niet worden uitgesloten. De
schade geeft geen aanleiding tot enige schadevergoeding, tenzij zij wordt opgelegd door een
rechterlijke beslissing.

3.4. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie
De algemene gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil over de
geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de niet-uitvoering van deze algemene
gebruiksvoorwaarden valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

4. Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies, waarvan sommige vallen onder het toepassingsgebied van
de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De rechtsgrond voor het gebruik ervan is de
toestemming van de bezoeker van deze website.

4.1. Informatie en beheer van de toestemming
Deze website maakt gebruik van cookies, zowel vereiste als optionele cookies, cookies die specifiek
zijn voor de website en cookies van derden, sessiecookies en blijvende cookies.
De banner "Deze website maakt gebruik van cookies", die bij het openen van deze website wordt
weergegeven, informeert de bezoeker over de gebruikte cookies en geeft hem toestemming om
deze te plaatsen en te gebruiken, door op de "OK"-knop te klikken voor essentiële cookies en door
het overeenkomstige vakje aan te vinken voor de categorieën van optionele cookies.
De categorieën van cookies, de algemene doeleinden ervan en de specifieke informatie over elke
individuele cookie (Naam, Aanbieder, Doel, Verval termijn en Type) zijn toegankelijk via de banner
dat wordt weergegeven door te klikken op de link "Details tonen".
Deze informatie, die ook hieronder wordt weergegeven, stelt de bezoeker in staat om vrij, specifiek
en geïnformeerd in te stemmen met het opslaan en gebruiken van cookies in het kader van zijn
bezoek en het gebruik van deze website (principe van rechtmatige, behoorlijke en transparante
verwerking).
Verleng of verander uw toestemming voor cookies

4.2. Informatie en beheer van de toestemming
De eigenaar van deze website (zie punt 2.1) is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens door het gebruik van cookies die specifiek zijn voor deze website, d.w.z. cookies
waarvoor de kolom "Aanbieder" van de "Cookieverklaring" een domeinnaam bevat die overeenkomt
met deze website.
Daarnaast is hij verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de aanbieder van deze website verklaart
dat hij de geldende wetgeving inzake het gebruik van deze cookie naleeft, telkens wanneer hij
besluit een cookie van een derde partij op deze website toe te laten. Daarnaast is elke aanbieder

van externe cookies verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door middel van
het gebruik van de cookie die hij verstrekt.
De bezoeker kan de verklaringen over de op deze website toegelaten cookies van derden lezen, door
deze links te volgen of door zelf op het internet naar deze verklaringen te zoeken:
Calameo
https://fr.calameo.com/privacy
Facebook
https://nl-be.facebook.com/policies/cookies
Google (inclusief Youtube)
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=nl
Instagram
https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig
Twitter
https://help.twitter.com/nl/rules-and-policies/twitter-cookies

4.3. Veelgestelde vragen
4.3.1. What zijn cookies
Cookies zijn kleine bestanden met informatie die met name betrekking kunnen hebben op de
bezoeker van een website, zijn bezoek en de context van zijn bezoek. De server die de bezochte
website host, plaatst dit bestand op het moment van het bezoek op het door de bezoeker gebruikte
apparaat, om het vanaf dat moment te kunnen gebruiken zolang het wordt bewaard.
Wanneer de bezochte website gebruikmaakt van diensten die worden beheerd door websites van
derden of partnerschappen aangaat met websites van derden, zullen deze waarschijnlijk ook cookies
plaatsen en gebruiken.
Cookies kunnen persoonsgegevens zijn, waarvan de verwerking onderworpen is aan de geldende
wetgeving.

4.3.2. Waarvoor dienen cookies ?
Cookies worden gebruikt om het bezoek en het gebruik van een website mogelijk te maken en,
daarnaast, om de doeleinden te bereiken die zijn gedefinieerd door de eigenaar van de bezochte
website of door de eigenaren van websites van derden die diensten verlenen op de bezochte website
of waarmee de bezochte website een samenwerkingsverband heeft gesloten.
Aan de hand van de doeleinden van cookies en door het feit dat ze afkomstig zijn van de bezochte
website of van een website van een derde partij kunnen we ze onderverdelen in categorieën:

Vereiste cookies versus optionele cookies
Websitespecifieke cookies versus cookies van derden

4.3.3. Is cookies aanvaarden verplicht ?
In absolute zin is het nooit verplicht om cookies te aanvaarden. De bezoeker van een website kan
zijn browser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd.
In de praktijk betekent het weigeren van alle cookies vaak dat u een website niet kunt bezoeken of

niet alle functies ervan kunt gebruiken. Dit geldt ook voor deze website.
Wanneer een website vereist dat de bezoeker cookies aanvaardt, moet volgens de geldende
wetgeving de bezoeker duidelijk en volledig worden geïnformeerd en is het goed om standaard
alleen de cookies te activeren die strikt noodzakelijk zijn voor het bezoeken van de website en het
gebruik van de basisfunctionaliteiten ervan. Indien de bezoeker dat wenst en zonder er enige
verplichting is, kan hij dan andere cookies of categorieën van cookies zelf activeren.
4.3.4. Hoelang worden de cookies bewaard ?
De opslagperiode van cookies hangt af van hun definitie. Ze kunnen zo lang worden opgeslagen als
de bezoeker de website bezoekt of langer duren, afhankelijk van de limiet die door de ontwerper van
de cookie is bepaald.
Hierdoor kan ook een onderscheid worden gemaakt tussen cookies:

Sessiecookies versus blijvende cookies.

4.3.5. Hoe verwijder ik cookies ?
Cookies kunnen op twee manieren worden verwijderd: ofwel door te wachten tot ze verlopen (wat bij
een nieuw bezoek aan een website kan worden verlengd), ofwel door ze te verwijderen met behulp
van de speciale functie van de gebruikte browser.
De onderstaande links verwijzen naar de hulppagina's van de meest gebruikte browsers:
Chrome
https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl
Edge
https://support.microsoft.com/nl-be/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
Firefox
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen
Internet Explorer
https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Opera
https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/#clearBrowsingData
Safari
https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac

4.4. Nog andere vragen ? En klacht
Bezoekers van deze website kunnen contact opnemen met de functionaris voor
gegevensbescherming voor alle vragen over de opslag en het gebruik van cookies door deze website
(zie punt 5.2).
Elke bezoeker die van mening is dat het gebruik van cookies door deze website een inbreuk vormt
op de geldende wetgeving, kan een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit (zie punt
5.4).

5. Persoonsgegevens
Verder dan het gebruik van cookies voert de eigenaar van deze website (zie punt 2.1) een
meervoudige verwerking van persoonsgegevens uit die onderworpen is aan de algemene
verordening gegevensbescherming (AVG), waarvan sommige kunnen worden geïnitieerd door de
betrokken personen tijdens hun gebruik van deze website.

5.1. Verwerkingen
Hier zijn de gegevens die we op onze site verzamelen :

Registraties : Wij verzamelen uw naam, geslacht, geboortedatum, nationaal
registratienummer, volledig adres - mobiel telefoonnummer en uw e-mailadres.
Contact : Wij verzamelen uw voornaam, achternaam, telefoonnummer en e-mail.

5.2. Functionaris voor gegevensbescheming
Elke persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de algemene verordening
inzake de bescherming van persoonsgegevens (GDPR) en waarvan de gegevens worden verwerkt
door de Stad Brussel in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, kan contact opnemen
met haar functionaris voor de bescherming van persoonsgegevens (Data Protection Officer) voor alle
aangelegenheden die verband houden met de verwerking van zijn persoonsgegevens en de
uitoefening van zijn rechten uit hoofde van de GDPR.
Hij kan ook gecontacteerd worden om elke inbreuk op de persoonsgegevens te melden of om een
klacht in te dienen over de verwerking van persoonsgegevens door de Stad Brussel.
Naam
Stad Brussel
Anspachlaan 6
1000 Brussel
Adres

dpo@brucity.be

5.3. Rechten van betrokkene
Tenzij in een specifieke mededeling over een bepaalde verwerking van persoonsgegevens anders is
vermeld, richt een persoon die een of meer van de hieronder samengevatte rechten wil uitoefenen,
een schriftelijk verzoek aan de data protection officer, die de ontvangst ervan bevestigt en contact
opneemt met de bevoegde dienst(en) van de verwerkingsverantwoordelijke om binnen de
vastgestelde termijn een antwoord te geven.
De volledige definitie van deze rechten is te vinden in de officiële tekst van de GDPR. Sommige van
die rechten zijn enkel van toepassing op basis van de rechtsgrond van de verwerking en/of kunnen
onderhevig zijn aan beperkingen bepaald door de GDPR of door de wet van 30 juli 2018. Hiermee
wordt rekening gehouden bij de verwerking van de aanvragen. Waar nodig zal een identiteitsbewijs
worden gevraagd.
5.3.1. Het recht om de toestemming in te trekken (artikel 7, lid 3, van de AVG)
Wanneer de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de toestemming van de betrokkene,

heeft die het recht om zijn toestemming te allen tijde in te trekken. De intrekking van de
toestemming brengt de rechtmatigheid van de vóór de intrekking uitgevoerde verwerking niet in
gevaar.
5.3.2. Het recht van inzage (artikel 15, van de AVG)
De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke de bevestiging te krijgen of
er al dan niet persoonsgegevens over hem zijn verwerkt, en, wanneer dergelijke gegevens zijn
verwerkt, om inzage te krijgen van deze gegevens en informatie met betrekking tot de gegevens, de
verwerking en andere rechten die kunnen worden uitgeoefend.
5.3.3. Het recht op verificatie (artikel 16, van de AVG)
De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke de rectificatie te verkrijgen
van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens en, met inachtneming van de doeleinden van de
verwerking, het recht om vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen.
5.3.4. Het recht op gegevenswissing ( "Recht op vergetelheid" - artikel 17, van de AVG)
In bepaalde gevallen heeft de betrokkene het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke het
wissen van de hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen
5.3.5. Het recht op beperking van verwerking (artikel 18 van de AVG)
In bepaalde gevallen heeft de betrokkene het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke de
beperking van de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen. Wanneer de
verwerking beperkt is, mogen persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag, alleen worden
verwerkt met toestemming van de betrokkene of voor bepaalde nauwkeurig omschreven doeleinden
5.3.6. Het recht van bezwaar (artikel 21 van de AVG)
In bepaalde gevallen heeft de betrokkene te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke
situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende
persoonsgegevens, met inbegrip van een profilering.
5.3.7. Het recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 van de AVG)
In bepaalde gevallen heeft de betrokkene het recht de hem betreffende persoonsgegevens, die hij
aan een verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en
machineleesbare vorm te verkrijgen en het recht die gegevens aan een andere
verwerkingsverantwoordelijke over te dragen
5.3.6. Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering (artikel 22 van de AVG)
In bepaalde gevallen heeft de betrokkene het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend
op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem
rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem anderszins in aanmerkelijke mate treft.

5.4. Recht om een klacht in te dienen (artikel 77 van de AVG)
Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, heeft
iedere betrokkene het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, indien hij
van mening is dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG

e persoon die dit recht wil uitoefenen, moet contact opnemen met de Belgische toezichthoudende
autoriteit, waarvan de contactgegevens hieronder zijn vermeld, of met een andere toezichthoudende
autoriteit, afhankelijk van zijn gewone verblijfplaats, de plaats waar hij werkt of de plaats waar de
overtreding zou zijn begaan.
Naam
Gegevensbeschermingsautoriteite
Adres

PresseStraat 35
1000 Brussel

Website

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Update
Deze versie van het document is gedateerd 17/03/2020 (met uitzondering van de
"Cookieverklaring", die een andere datum van bijwerking kan hebben).
De eigenaar van deze website behoudt zich het recht voor om dit document op elk moment, zonder
voorafgaande kennisgeving en om welke reden dan ook, bij te werken. De meest recente versie is
altijd beschikbaar op het volgende adres

https://regiefonciere.bruxelles.be/nl/wettelijke-vermeldingen

