Gebruiksvoorwaarden voor de
portal van het Réseau Santé Wallon
Hierna wordt uiteengezet onder welke voorwaarden u toegang hebt tot de portal van het
Réseau Santé Wallon.
Het platform Réseau Santé Wallon verleent u toegang tot zijn portal en de daarin
opgenomen gegevens en toepassingen op voorwaarde dat u zonder enig voorbehoud de op
de huidige pagina genoemde voorwaarden accepteert. Door de portal www.rsw.be en de
daarin opgenomen gegevens te raadplegen, accepteert u deze voorwaarden.
1. Gegevens
De op de site opgenomen gegevens zijn exact op het moment van publicatie, maar kunnen
daarna niet-exact worden of verouderen. Er wordt geen enkele garantie gegeven wat
betreft de kwaliteit, de precisie of de volledigheid van de gegevens op deze site. De inhoud
van de site (met inbegrip van de koppelingen) kan te allen tijde worden aangepast,
gewijzigd of aangevuld zonder waarschuwing of verdere mededelingen.
Het platform Réseau Santé Wallon wijst alle aansprakelijkheid af voor schade voortvloeiend
uit het gebruik van de gegevens en toepassingen op deze portal. Dit is met inbegrip van,
maar zonder beperkt te zijn tot, alle verliezen, werkonderbrekingen, verslechtering van
programma's of gegevens in het informaticasysteem, de hardware, de software, enz. van de
gebruiker. U moet alle voorzorgsmaatregelen nemen om te zorgen dat alles wat u
selecteert, vrij is van virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere elementen die uw
gegevens of hardware kunnen beschadigen. U bent daarom volledig verantwoordelijk voor
uw gebruik van de gegevens en toepassingen.
2. Koppelingen en doorverwijzingen
Deze portal bevat hypertekstkoppelingen naar andere sites en doorverwijzingen naar
andere gegevensbronnen. Deze koppelingen en gegevensbronnen worden alleen voor uw
gemak vermeld. Het platform Réseau Santé Wallon heeft geen invloed op deze sites en de
informatie die erop voorkomt en kan dus geen enkele garantie bieden voor de kwaliteit
en/of de volledigheid van deze gegevens.

Afwijzing

Pagina 1/2

Het platform Réseau Santé Wallon wijst elke verantwoordelijkheid af voor de schade die
kan voortvloeien uit het raadplegen van informatie op andere sites of andere
gegevensbronnen in het algemeen en waarnaar op de site wordt doorverwezen.
3. Intellectuele eigendomsrechten
Conform de beschikkingen van de wet van 30 juni 1994 op het auteursrecht en naburige
rechten, hebt u het recht de gegevens op deze site te uploaden en te reproduceren voor
persoonlijk gebruik.
Het Réseau Santé Wallon behoudt de intellectuele eigendomsrechten op de site en op de
beschikbaar gestelde gegevens.
4. Bescherming van gegevens met een persoonlijk karakter
Gegevens met een persoonlijk karakter die u doorgeeft via deze portal, worden verwerkt op
het platform Réseau Santé Wallon, ter beschikking gesteld door de FRATEM, Rue de
Hesbaye, 75 in 4000 LUIK, en dit alleen om de hiervoor genoemde toepassingen ter
beschikking te stellen.
Het platform Réseau Santé Wallon geeft uw persoonlijke gegevens niet door aan derden,
tenzij om rekening te houden met een persoonlijk verzoek van uzelf.
Conform de privacywet van 8 december 1992 met betrekking tot de verwerking van
persoonlijke gegevens hebt u het recht het Réseau Santé Wallon te vragen welke gegevens
zijn doorgegeven en deze te laten corrigeren (indien van toepassing). Voor meer informatie
over de verwerking van uw gegevens kunt u contact met ons opnemen:
per e-mail: info@rsw.be
04/224 81 75
04/224 80 13
FRATEM, Administratief beheerder, Rue de Hesbaye 75 B-4000 LUIK - België
5. Geschillen
De huidige online overeenkomst en ieder geschil met betrekking tot de huidige site of alle
informatie die daarop wordt vermeld, zijn onderhevig aan het Belgische recht. Door de site
te raadplegen erkent u de bevoegdheid van de Belgische gerechtshoven en aanvaardt u
alleen actie te ondernemen via deze rechtssystemen.
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