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I. Juridische kennisgevingen
De website van Mental Network is toegankelijk op het volgende adres: http://thementalnetwork.com, hierna
"de site" of "de website" genoemd
De toegang tot en het gebruik van de site zijn onderworpen aan de "Juridische kennisgevingen" en het
"Privacybeleid” zoals hierna beschreven en aan de toepasselijke wet- en regelgevingen.
Deze website is eigendom van Stéphane Roy.
Verantwoordelijke uitgever
De verantwoordelijke uitgever van de website van i-CITY is de directrice-generaal van i-CITY vzw, MaryOdile Lognard.

Stéphane Roy
Artiest
 Dupont Straat 86 – 1000 Brussel
 +32 488 94 91 35
@ contact@stephaneroy.fr

Ontwerp en onderhoud
De website : http://thementalnetwork.com werd ontworpen en gerealiseerd door i-CITY, dat ook zorgt voor
de hosting, het technisch onderhoud en de actualisering ervan. Voor alle informatie of opmerkingen kunt u
contact opnemen met ons team per e-mail: WebsiteDEV@i-city.brucity.be

Gebruikers
Als gebruikers worden alle surfers beschouwd die de site Mental Network bezoeken, lezen, bekijken en
gebruiken.

Hyperlinks
De site Mental Network biedt links naar andere sites, waaronder sociale netwerksites.
Deze sites maken geen deel uit van de site Mental Network kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor
hun inhoud. Door op deze hyperlinks te klikken verlaat u de site Mental Network en surft u naar andere sites
waarover Mental Network geen controle heeft en waarvoor Mental Network niet verantwoordelijk is, sites die
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informatie over u kunnen verzamelen, wat i-CITY vzw niet kan controleren of verhinderen.
Het is aanbevolen om de juridische kennisgevingen en het privacybeleid van deze sites te lezen.

II. Vertrouwelijkheidsbeleid
Verwerkingsverantwoordelijke
Stéphane Roy is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens waarnaar in deze website wordt
verwezen
Stéphane Roy
 Dupont Straat 86 – 1000 Brussel
 +32 488 94 91 35
@ contact@stephaneroy.fr

Gegevens van de FGB
De functionaris voor gegevensbescherming kan per post of e-mail worden gecontacteerd. In
overeenstemming met de AVG wordt uw aanvraag binnen 30 dagen verwerkt, vanaf het ogenblik waarop
Mental Network in het bezit is van alle elementen aan de hand waarvan uw aanvraag verwerkt kan worden.
Indien uw aanvraag complex is, dan kan de periode met twee maanden worden verlengd. In dat geval wordt
u hiervan op de hoogte gebracht.
Stéphane Roy
 Dupont Straat 86 – 1000 Brussel
 +32 488 94 91 35
@ contact@stephaneroy.fr

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens
Mental Network kan bepaalde persoonlijke gegevens verzamelen, door u vrijwillig verstrekt. Deze gegevens
worden verzameld tijdens het versturen van een gedachte.
Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kunt worden en
die meegedeeld worden bij uw gebruik van de site. Deze persoonsgegevens kunnen bestaan uit, zonder dat
deze opsomming uitputtend is: uw voor- en achternaam, uw e-mailadres, uw postadres, uw
telefoonnummer, enz.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving, met name de EUverordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband
met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens (Algemene Verordening
Gegevensbescherming - RGPD of AVG).
Formulier voor het verzenden van gedachten: u geeft uw naam, e-mailadres, leeftijd en woonplaats op
om één van uw gedachten naar de Mental Network-website te sturen.
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Mental Network gebruikt deze gegevens alleen als onderdeel van de weergave van uw gedachten.
Mental Network bewaart deze gegevens tijdens de tentoonstellingsperiode, behalve in het geval dat u dit
weigert.
Beveiliging van de persoonsgegevens
Mental Network verbindt zich ertoe alle technische en juridische middelen aan te wenden om de
persoonsgegevens te beschermen en met name te voorkomen dat ze vervormd of beschadigd worden of dat
ze meegedeeld worden aan onbevoegde derden.
Hoewel alle noodzakelijke beveiligingsmaatregelen zijn genomen om uw gegevens te beveiligen, kan niet
worden uitgesloten dat er zich een incident voordoet bij de overdracht van gegevens via e-mail of internet.

Gebruik van cookies
Er worden cookies gebruikt op de website. Cookies zijn codes in de vorm van bestanden die kleine
hoeveelheden informatie bevatten die met behulp van een websiteserver worden geüpload naar uw
computer of een ander apparaat. Bij elke bezoek worden deze cookies door uw browser naar de site geleid,
zodat de site u als een unieke bezoeker kan herkennen en bepaalde informatie zoals uw
gebruikersvoorkeuren kan herinneren.
Telkens wanneer u de site bezoekt, kan op die manier informatie worden verzameld door middel van
cookies.
Cookies laten met name toe om statistieken en informatie over het surfgedrag te verwerken, de surfervaring
te vergemakkelijken en de service ten behoeve van de gebruiker te verbeteren. Wanneer de site gebruikt
dient te maken van cookies voor het bewaren en analyseren van persoonsgegevens, dan wordt steeds de
toestemming van de gebruiker gevraagd.
Door de site te gebruiken stemt u ermee in dat er onder de hierna vermelde voorwaarden cookies op uw
computer of uw apparaat worden geplaatst.
De geldigheidsduur van deze toestemming is maximaal 13 maanden.
U hebt verschillende opties om cookies te beheren en/of zelfs te blokkeren. Houd er rekening mee dat het
blokkeren of verwijderen van cookies uw gebruikerservaring echter kan beïnvloeden en dat delen van de site
mogelijk niet meer volledig toegankelijk zijn.
Er zijn verschillende soorten COOKIES mogelijk:
- noodzakelijke cookies: Hiermee kunnen bezoekers bepaalde functies van de website gebruiken. Als het
gebruik van deze cookies is uitgeschakeld, werken sommige delen van de website mogelijk niet correct.
Deze cookies worden alleen bewaard voor de bezoeksessie van de website.
- statistische cookies: de site maakt gebruik van Google Analytics om te begrijpen hoe elke bezoeker de
website gebruikt.
Meer informatie over cookies en over hoe ze werken, vindt u op www.aboutcookies.org.
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Copyright
Deze hele site is onderworpen aan de Belgische en internationale wetgeving inzake auteursrechten en
intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, inclusief voor downloadbare documenten
en iconografische en fotografische afbeeldingen.
Reproductie van deze website of een deel ervan op enig elektronisch medium is ten strengste verboden
zonder de uitdrukkelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever of zijn gemachtigde.

Rechten van de gebruiker:
U hebt het recht:
•
•
•
•
•
•
•

om informatie te ontvangen over de verwerking van uw persoonsgegevens
om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens die over u worden bewaard
om te verzoeken dat onjuiste of onvolledige persoonsgegevens worden gecorrigeerd
om te vragen dat persoonsgegevens worden gewist wanneer ze niet langer nodig zijn of als hun
verwerking onwettig is
om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden of om
redenen die verband houden met uw specifieke situatie
om te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt wordt
om uw persoonsgegevens te ontvangen in een machineleesbaar formaat en/of ze naar een andere
verwerkingsverantwoordelijke te sturen

Verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens
De verwerkingsverantwoordelijke verbindt zich ertoe de verzamelde persoonsgegevens op wettige, billijke en
transparante wijze, alsook op legitieme en relevante manier te verwerken, met inachtneming van de
doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld.
De verwerkingsverantwoordelijke staat in voor een passende beveiliging van de persoonsgegevens, inclusief
tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking of verlies en vernietiging, door gebruik te maken van passende
technische of organisatorische maatregelen.
Indien de integriteit, vertrouwelijkheid of beveiliging van de persoonsgegevens van de gebruiker aangetast
wordt, verbindt de verwerkingsverantwoordelijke zich ertoe de gebruiker in kennis te stellen.

Wijziging van de privacykennisgeving

Mental Network behoudt zich het recht voor de onderhavige bepalingen van de Juridische kennisgevingen
en het Privacybeleid te allen tijde en om welke reden dan ook te wijzigen. De geldende meest actuele versie
van deze bepalingen kan steeds op de site worden geraadpleegd. Het is raadzaam om deze kennisgeving
en bepalingen regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen
dienaangaande.
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