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INTRODUCTIE
De regelgeving inzake het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens is van 
toepassing op de verwerking van uw gegevens, in het bijzonder de Verordening (EU) 
2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van 
die gegevens (General Data Protection Regulation of “GDPR”/Algemene Verordening 
Gegevensbescherming of “AVG”).

Conform deze regelgeving vindt u hieronder informatie met betrekking tot de 
verwerkingen die worden uitgevoerd in het kader van onze site a.v. uw aansluiting 
bij SOFAM.

Indien u vragen heeft over ons privacy beleid of indien u uw rechten wil uitoefenen 
betreffende uw persoonsgegevens, kan u ons contacteren per aangetekend schrijven 
aan het adres dat hieronder wordt vermeld of door een e-mail te sturen naar privacy@
sofam.be.

I. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW 
PERSOONSGEGEVENS?

De persoonsgegevens worden verwerkt door de CV SOFAM (hieronder “SOFAM”), 
met maatschappelijke zetel Koninklijke Prinsstraat 87, 1050 Brussel. SOFAM is 
ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 
0419.415.330.

II. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ?
Wij verzamelen uw gegevens via de contacten die wij met u hebben, met name bij de 
ondertekening van uw aansluitingsformulier, de uitwisseling van mails, het indienen 
van uw aangiftes van collectieve rechten of via cookies.

Voor meer informatie over de gegevens die verzameld worden via cookies kan u ons 
“cookiebeleid” raadplegen dat als bijlage is toegevoegd aan deze privacybeleidsnota.

De gegevens die wij op onze website over u verzamelen, worden rechtstreeks door 
u verstrekt.

Over het algemeen verzamelen wij de volgende gegevens:

•  contactgegevens (bv. naam, voornaam, e-mail, adres, postcode, woonplaats, 
identiteitskaart- of paspoortnummer, bankrekeningnummer, ...);

•  een recto-verso kopie van uw identiteitskaart, RIB-attest (attest bankidenti-
teit), een dossier met een overzicht van uw werken;

•  uw sociaal statuut;

•  de domeinen waarin u uw professionele activiteit uitoefent;

•  uw vragen/opmerkingen/mededelingen, eventuele klachten die u kan heb-
ben en alle gegevens die u ons toestuurt wanneer wij met u communiceren, 
voornamelijk per telefoon of per e-mail;

•  persoonlijke informatie die u uit eigen keuze aan SOFAM verstrekt om een 
betere ervaring als vennoot te verkrijgen, zoals met name voorstellen voor 
kunstprojecten;

•  …

III. WAAROM VERWERKT SOFAM UW PERSOONSGEGEVENS?
De persoonsgegevens die u aan SOFAM verstrekt, kunnen voor de hieronder vermelde 
doeleinden worden verwerkt.

a. Om de contractuele relatie en alles wat deze omvat te a. Om de contractuele relatie en alles wat deze omvat te 
beherenbeheren

Wij verwerken uw gegevens in het kader van precontractuele en contractuele relaties.

mailto:privacy%40sofam.be?subject=
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Deze omvatten onder meer: 

• het ingaan op uw verzoeken om precontractuele maatregelen (bv. verzoe-
ken om informatie);

• de uitvoering van de afgesloten overeenkomst (met name om uw auteurs-
rechten te innen en verdelen, om uw rechten en belangen te beheren en 
verdedigen, met name in geval van schending van de rechten die aan 
SOFAM zijn toevertrouwd en door haar worden beheerd);

• de communicatie in het kader van verzoeken om precontractuele maatrege-
len of in het kader van afgesloten overeenkomsten;

• het beheer van het register van nominatieve aandelen.

b. Om klachten te beheren b. Om klachten te beheren 

De verwerking van uw persoonsgegevens staat ons toe om eventuele klachten die u 
aan ons zou overmaken, te beheren.

c. Om haar rechten in rechte te beschermenc. Om haar rechten in rechte te beschermen

Het kan nodig zijn dat SOFAM uw gegevens moet verwerken om haar rechten te 
doen gelden of in rechte te verdedigen. 

d. Om haar systeem te beveiligend. Om haar systeem te beveiligen

SOFAM implementeert en actualiseert voortdurend administratieve, technische en 
fysieke beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde 
toegang, verlies, vernietiging of wijziging. Sommige van de beschermingsmaatregelen 
die wij gebruiken om uw informatie te beschermen, zijn firewalls en controles op 
de toegang tot informatie.

SOFAM verwijdert ook regelmatig verzamelde gegevens die niet meer nuttig zijn 
voor de in deze nota omschreven doeleinden.

e. Om rekening te houden met uw rechten inzake de e. Om rekening te houden met uw rechten inzake de 
bescherming van uw persoonsgegevensbescherming van uw persoonsgegevens

Zoals hieronder nader wordt toegelicht (onder het puntje “Uw rechten”), is de 
bescherming van uw persoonsgegevens een belangrijke waarde van SOFAM. Wij 
verwerken uw gegevens dus ook om u in staat te stellen uw rechten wat ons betreft 
uit te oefenen.

f. Om in overeenstemming te zijn met de toepasselijke f. Om in overeenstemming te zijn met de toepasselijke 
wetgeving, met name het Wetboek van Economisch Rechtwetgeving, met name het Wetboek van Economisch Recht

SOFAM kan uw persoonsgegevens verwerken ter naleving van de regelgeving en 
voor onderzoeksdoeleinden of enquêtes.

IV. HOE LANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?
Uw persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig is om de vooropgestelde 
doeleinden te bereiken en in ieder geval tot het verstrijken van de wettelijk verplichte 
bewaartermijnen, met name op fiscaal en boekhoudkundig vlak en tot het einde van 
de verjaringstermijn voor contractuele aansprakelijkheid of zoals bepaald in artikel 
XI.280 van het WER.

Uw gegevens zullen verwijderd worden indien:

• ze niet langer nodig zijn voor het nagestreefde doeleinde;

• u uw recht op verwijdering op geldige wijze heeft uitgeoefend;

• u uw toestemming heeft ingetrokken, wanneer de rechtmatigheid van de 
verwerking gebaseerd is op deze toestemming.

Hieronder worden bepaalde bijzondere grondslagen toegelicht en ook de 
bewaringstermijnen van de gegevens met betrekking tot deze grondslagen.
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a. Beheer van de relatie met onze vennotena. Beheer van de relatie met onze vennoten

• Beheer van de contractuele relatie en alles wat deze impliceert, met name

De verwerking van persoonsgegevens is hier noodzakelijk voor de goede uitvoering 
van het contract waarbij u betrokken partij bent of is nodig voor de uitvoering van 
precontractuele maatregelen die op uw verzoek worden genomen (bv. verzoek om 
precontractuele informatie).

Deze verwerking betreft met name de persoonsgegevens die u bij uw aansluiting bij 
SOFAM hebt verstrekt.

De gegevens worden bewaard voor de duur van de precontractuele en/of contractuele 
relatie en uiterlijk tot aan het einde van het contract, evenwel zonder afbreuk te doen 
aan de andere grondslagen die SOFAM in staat stellen of verplichten de betrokken 
gegevens langer te bewaren.

• Klachtenbeheer

De verwerking van uw gegevens in geval van een klacht kan noodzakelijk zijn voor de 
uitvoering van een contract waarbij u partij bent of kan nodig zijn voor de uitvoering 
van precontractuele maatregelen die op uw verzoek zijn genomen.

De gegevens worden bewaard voor de duur van de precontractuele en/of contractuele 
relatie en tot 10 jaar na het einde van de contractuele relatie.

Afgezien van de twee hierboven genoemde gevallen, is de verwerking van uw gegevens 
in geval van een klacht gebaseerd op de legitieme belangen van SOFAM, die erin 
bestaan zo goed mogelijk gevolg te kunnen geven aan uw klacht en te vermijden 
dat deze zich opnieuw voordoet. Dit kan met name neerkomen op het nemen van 
passende maatregelen tegenover degenen die binnen haar organisatie een fout begaan 
zouden hebben, het verbeteren van interne procedures en de algemene verbetering 
van haar dienstverlening. U kan zich niettemin ook verzetten tegen de verwerking 
van uw gegevens op deze basis indien uw belangen of vrijheden en fundamentele 
rechten voorrang hebben op de legitieme belangen van SOFAM.

De gegevens die voor in de voorgaande alinea genoemde doeleinden worden gebruikt, 
worden bewaard gedurende een periode van 18 maanden vanaf het laatste contact 
dat SOFAM met u had.

b. Bescherming van onze rechten in rechteb. Bescherming van onze rechten in rechte

SOFAM kan uw gegevens verwerken op basis van haar legitieme belangen wanneer 
deze verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging 
van een recht voor de rechtbanken, waaronder het bestuursrecht.

De gegevens die in dit kader verwerkt worden, worden bewaard voor zo lang als 
nodig is om het geschil definitief te beslechten en met inachtneming van de wettelijke 
verplichtingen, met name inzake archivering en boekhouding, die voor alle of een 
deel van de bewaarde gegevens een langere termijn kunnen voorschrijven.

c. Inachtneming van uw rechten inzake uw c. Inachtneming van uw rechten inzake uw 
persoonsgegevenspersoonsgegevens

De legitieme belangen van SOFAM vereisen de inachtneming en bescherming van 
uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Deze inachtneming en bescherming is bovendien een wettelijke verplichting, die met 
name gebaseerd is op de GDPR.

Deze verwerking, die onlosmakelijk verbonden is met de hierboven opgesomde 
doeleinden, wordt stopgezet zodra deze doeleinden niet meer gelden.

d. Naleving van de toepasselijke wetgeving, met name het d. Naleving van de toepasselijke wetgeving, met name het 
Wetboek van Economisch RechtWetboek van Economisch Recht

De legitieme belangen van SOFAM om de naleving van de toepasselijke wetgeving 
te waarborgen, vereisen eveneens de verwerking van uw persoonsgegevens.
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V. MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
Als beheersmaatschappij is SOFAM wettelijk gebonden aan het beroepsgeheim. 
SOFAM communiceert enkel gegevens aan derden om de doeleinden onder punt 
III te verwezenlijken.

Indien het voor deze doeleinden nodig zou blijken, kan SOFAM uw gegevens aan 
de volgende derden verstrekken:

• bankinstellingen;

• de fiscale administratie en de sociale zekerheid;

• controlediensten van de overheid zoals de controledienst voor 
beheersvennootschappen;

• zustermaatschappijen waarmee wij vertegenwoordigingsovereenkomsten 
gesloten hebben;

• Reprobel CV en Auvibel CV die voor ons de collectieve rechten innen in het 
kader van de wettelijke licenties;

• de vennootschappen SACD en SCAM;

• CISAC, « la Confédération Internationale des Sociétés d’Auteurs 
et Compositeurs » (de Internationale Confederatie van Auteurs- en 
Componistenverenigingen), het belangrijkste wereldwijde netwerk van 
auteursverenigingen (ook bekend als “collectieve beheersorganisaties” of 
“CMO’s”);

• uniek platform voor het beheer van het volgrecht: http://www.resaleright.be;

• dienstverleners die gespecialiseerd zijn in het drukken en verzenden van brieven;

• onze advocaten in geval van geschillen;

• de strafrechtelijke en gerechtelijke autoriteiten;

• de informatici van SOFAM;

• de gebruikers van het repertoire van SOFAM met wie er licenties en alge-
mene overeenkomsten worden gesloten;

• de commissarissen voor de controle van de rekeningen.

VI. WAT ZIJN UW RECHTEN?

a. Uw rechten algemeena. Uw rechten algemeen

Onder de voorwaarden bepaald door de toepasselijke regelgeving, en in het bijzonder 
de GDPR, heeft u:

• het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken voor onderdelen 
van de verwerking die door SOFAM op basis van die toestemming zijn 
uitgevoerd;

• het recht om van SOFAM bevestiging te krijgen of persoonsgegevens die op 
u betrekking hebben wel of niet worden verwerkt en, indien zulke gegevens 
verwerkt worden, toegang tot die persoonsgegevens, alsook tot diverse 
informatie over de verwerking ervan (doeleinden van de verwerking, cate-
gorieën van de betrokken persoonsgegevens, ontvangers of categorieën van 
ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, 
de beoogde bewaringstermijn van deze persoonsgegevens of, indien dat niet 
mogelijk is, de criteria die gebruikt worden om deze bewaringstermijn te 
bepalen, enz.);

• het recht om van SOFAM zo snel mogelijk een rectificatie te verkrijgen van 
de u betreffende persoonsgegevens die onjuist zijn;

• het recht om van SOFAM te verkrijgen dat de u betreffende persoonsgege-
vens zo snel mogelijk verwijderd worden;

• het recht om van SOFAM een beperking van de verwerking te verkrijgen;

• het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u aan 
SOFAM heeft verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en leesbaar formaat 
te ontvangen, en het recht om deze gegevens zonder belemmering door 
SOFAM aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven;

• het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat louter geba-
seerd is op een geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, 
waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden die op u betrekking hebben of die 
op een soortgelijke manier significante gevolgen hebben voor u.

http://www.resaleright.be
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b. Recht van bezwaarb. Recht van bezwaar

U heeft ook:

• het recht om te allen tijde, omwille van redenen die te maken hebben met 
uw specifieke situatie, van SOFAM te verkrijgen dat zij geen persoonsgege-
vens die op u betrekking hebben meer verwerkt, wanneer deze verwerking 
gebaseerd is op haar legitieme belangen;

• het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden.

c. Uitoefening van de rechtenc. Uitoefening van de rechten

Onder voorbehoud dat u uw identiteit kan aantonen, kan u kosteloos de hierboven 
beschreven rechten uitoefenen, door SOFAM aan te schrijven: per e-mail aan privacy@
sofam.be of per aangetekend schrijven gericht aan het volgende adres: SOFAM CV, 
Koninklijke Prinsstraat 87, 1050 Brussel, België.

In geval van kennelijk ongegronde of buitensporige verzoeken, met name vanwege 
hun repetitieve karakter, mag SOFAM:

• een redelijke vergoeding aanrekenen, die rekening houdt met de administra-
tieve kosten die gepaard gaan met het leveren van de informatie, het uitvoe-
ren van de communicatie of het nemen van de gevraagde maatregelen;

• weigeren om gevolg te geven aan deze verzoeken.

Het is aan SOFAM om de kennelijk ongegronde of buitensporige aard van het 
verzoek aan te tonen.

d. Recht om klacht in te dienen bij de d. Recht om klacht in te dienen bij de 
GegevensbeschermingsautoriteitGegevensbeschermingsautoriteit

U kan zich ook richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) indien u niet 
tevreden bent over de verwerking van uw persoonsgegevens door SOFAM.

Alle informatie over dit onderwerp vindt u op de website van de GBA:

• www.autoriteprotectiondonnees.be (FR)

• www.gegevensbeschermingsautoriteit.be (NL)

• www.dataprotectionauthority.be (EN)

• www.datenschutzbehorde.be (DE)

e. Bescherming van persoonsgegevens in geval van overlijdene. Bescherming van persoonsgegevens in geval van overlijden

U kunt te allen tijde richtlijnen bepalen, wijzigen en intrekken met betrekking tot 
de bewaring, de verwijdering en de communicatie van uw persoonsgegevens na 
uw overlijden. U hebt eveneens het recht om een derde aan te wijzen aan wie uw 
gegevens na uw overlijden kunnen worden meegedeeld. U verbindt zich ertoe deze 
derde partij hiervan op de hoogte te brengen.

Om dit recht uit te oefenen, kan u SOFAM aanschrijven aan privacy@sofam.be.

VII. BIJ WIE WORDEN UW GEGEVENS OPGESLAGEN?
Uw gegevens worden opgeslagen door SOFAM, die zelf beroep mag doen op een 
gekwalificeerde onderaannemer die servers bezit die zich buiten of binnen de Europese 
Economische Ruimte (EER) bevinden.

Deze opslagoplossingen bieden een beveiliging waarbij de vertrouwelijkheid, 
beschikbaarheid en integriteit van uw gegevens kan worden gegarandeerd. De gekozen 
onderaannemer verbindt zich er eveneens toe om onder dezelfde voorwaarden, een 
back-up van uw gegevens te maken of te laten maken in omstandigheden die de 
beveiliging en de integriteit van uw gegevens waarborgen en om ze te beschermen 
tegen eventuele schade aan de servers.
In voorkomend geval voorziet onze onderaannemer op het vlak van opslag van 
gegevens ook gepaste garanties wat de doorgifte van gegevens buiten de EER betreft, 
conform artikel 46 van de GDPR.

mailto:privacy%40sofam.be?subject=
mailto:privacy%40sofam.be?subject=
http://www.autoriteprotectiondonnees.be
http://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
http://www.dataprotectionauthority.be
http://www.datenschutzbehorde.be
mailto:privacy%40sofam.be?subject=
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VIII. WIJZIGING, TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE JURISDICTIE
SOFAM behoudt zich het recht voor om haar privacy beleidsnota te allen tijde aan 
te passen om te voldoen aan de toepasselijke wetgevingen. De versie van de privacy 
beleidsnota die van toepassing is, is degene die actueel op de website van SOFAM staat 
(www.sofam.be). Wij raden u daarom ook aan om regelmatig de privacy beleidsnota 
die van kracht is op onze website te raadplegen.

De geldigheid, interpretatie en/of uitvoering van de privacy beleidsnota zijn 
onderworpen aan de Belgische wetgeving en aan de toepasselijke wetgeving van de 
Europese Unie. In het geval van een geschil over de geldigheid, interpretatie en/of 
uitvoering van de privacy beleidsnota, onder voorbehoud van artikel 211, §3, lid 2 
van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met 
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, zijn de hoven en rechtbanken 
van het arrondissement Brussel exclusief bevoegd.

IX. BIJLAGE: COOKIEBELEID

a. Verwerkingsverantwoordelijkea. Verwerkingsverantwoordelijke

De CV SOFAM (hieronder “SOFAM”), met zetel te 1050 Brussel, Koninklijke 
Prinsstraat 87. SOFAM is ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0419.415.330.

Als u vragen hebt over dit cookiebeleid of als u een van uw rechten met betrekking tot uw 
persoonsgegevens wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen per aangetekend 
schrijven aan het hierboven vermelde adres/via e-mail aan privacy@sofam.be.

b. Wat zijn cookies?b. Wat zijn cookies?

De term “cookies” moet in de brede zin van het woord worden opgevat en omvat 
alle trackers die op uw apparaat worden geplaatst en/of gelezen, bijvoorbeeld bij het 
raadplegen van een website, het lezen van een e-mail, het installeren of gebruiken 
van software of een mobiele applicatie.

De regelgeving inzake het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens is 
van toepassing, aangezien cookies toelaten om uw gegevens te verwerken.

De regelgeving is van toepassing ongeacht het type terminal dat u gebruikt en betreft, 
bijvoorbeeld, trackers die geplaatst worden op computers, smartphones, digitale 
tablets en spelconsoles die verbonden zijn met het internet.

Gelieve naast dit cookiebeleid aanvullend ook de privacy beleidsnota (klik hier) op 
onze website te raadplegen, met name voor alles wat uw rechten betreft. Gemakshalve 
gebruiken we de term “cookies” voor alle trackingtechnologieën.

Voor meer informatie over cookies, raadpleeg bijvoorbeeld:

•  www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/thema-s/internet/cookies

•  www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/
internet-telefoon-tv-en-post/cookies

c. Waarvoor dienen cookies?c. Waarvoor dienen cookies?

Er zijn verschillende soorten cookies:

• niet-functionele cookies worden gebruikt voor statistische analyse of marke-
tingdoeleinden. SOFAM maakt geen gebruik van dit soort cookies;

• technische of functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking 
van de website die u wenst te bezoeken. Ze worden namelijk gebruikt om 
websites te beveiligen, de veiligheid van gegevens te verzekeren, de belasting 
van bezoeken aan onze servers te verdelen of de gebruikersinterface aan 
te passen, bijvoorbeeld om uw taalkeuze te onthouden, om bepaalde infor-
matie te onthouden voor het automatisch invullen van formulieren zodat 
u niet systematisch dezelfde gegevens opnieuw hoeft in te voeren of om de 
website weer te geven op de manier die het beste bij uw type browser past). 
Ze worden ook gebruikt om uw voorkeuren bij te houden, bv. uw keuzes 
inzake cookies.

http://www.sofam.be
mailto:privacy%40sofam.be?subject=
https://www.sofam.be/nl/147/
http://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/thema-s/internet/cookies
http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies
http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies
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SOFAM gebruikt enkel functionele cookies. U vindt de lijst hieronder. Het is niet 
mogelijk om deze cookies te weigeren indien u onze website wilt bezoeken.

Wij vestigen graag uw aandacht op het feit dat uw browserinstellingen of het gebruik van 
bepaalde cookie blockers het plaatsen van deze cookies kunnen verhinderen. Gelieve 
er rekening mee te houden dat onze site in dat geval mogelijk niet naar behoren werkt.

d. Oorsprong van de cookiesd. Oorsprong van de cookies

De cookies worden door SOFAM zelf geplaatst met behulp van het webdesignbureau 
TenTwelve.

e. Toepassingsduur van de cookiese. Toepassingsduur van de cookies

Cookies hebben meestal een vervaldatum. Sommige cookies worden bijvoorbeeld 
automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit (zogenaamde “sessiecookies”), 
terwijl andere voor een langere periode op uw computer blijven staan (zogenaamde 
“persistente”of “permanente” cookies). 

De toepassingsduur van onze cookies is aangegeven in de onderstaande lijst van cookies.

f. Lijst met de cookies van www.sofam.bef. Lijst met de cookies van www.sofam.be

Hieronder vindt u een lijst van de cookies die voorkomen op onze website, met 
vermelding van hun benaming, oorsprong (first party cookie of third party cookie), 
toepassingsduur en beschrijving.

In de kolom “beschrijving” staan de gebruiksdoeleinden van de cookies in kwestie, 
de categorieën van persoonsgegevens die door deze cookies worden verwerkt en, 
in het geval van een cookie van een derde partij, de link naar het privacybeleid van 
die derde partij.

Functionele cookies

Benaming Oorsprong en toepassingsduur Inhoud Beschrijving

PHPSESSID Bepaald door www.sofam.be, 
vervalt bij einde gebruikerssessie 
(wanneer de gebruiker de browser 
sluit)

Keten van karakters 
die bij elke nieuwe 
sessie willekeurig 
wordt gegenereerd

Identificatie-
code van de 
PHP-sessie

websitelng Bepaald door www.sofam.be, vervalt 
na één maand

Weergavetaal 
gekozen door de 
gebruiker

Taalkeuze

Analytische cookies

- - - -

Marketing cookies

-- -- -- --

g. Grondslag voor de verwerking via cookiesg. Grondslag voor de verwerking via cookies

Enkel functionele cookies, die nodig zijn voor de goede werking van de website of die 
noodzakelijk zijn voor een dienst die SOFAM via haar website levert, kunnen zonder 
uw toestemming worden geïnstalleerd. De verwerking van persoonsgegevens door 
deze cookies is gebaseerd op ons legitieme belang wat betreft de goede werking van 
onze website en onze diensten, en in het bijzonder de veiligheid van onze website.

h. Hoe bepaal ik welke cookies op mijn apparaat h. Hoe bepaal ik welke cookies op mijn apparaat 
geïnstalleerd worden, hoe verwijder ik ze en hoe stel ik mijn geïnstalleerd worden, hoe verwijder ik ze en hoe stel ik mijn 
apparaat in?apparaat in?

Internetbrowsers zijn vaak standaard ingesteld om cookies te accepteren. U kunt uw 
browser echter altijd zo instellen dat cookies worden geaccepteerd of geblokkeerd. 
Het blokkeren van alle cookies kan er echter voor zorgen dat onze website niet meer 
naar behoren functioneert.

http://www.sofam.be
http://www.sofam.be
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U kunt ook de cookies verwijderen die op uw apparaat zijn geïnstalleerd.

Voor het beheer van cookies is de configuratie van elke browser verschillend. Wij 
nodigen u uit om de specifieke documentatie voor de browser die u gebruikt te 
raadplegen via de volgende link: www.allaboutcookies.org/how-to-manage-cookies 
(EN) of www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen (NL)

i. Variai. Varia

Wij behouden ons het recht voor om dit cookiebeleid te wijzigen en/of bij te werken.

http://www.allaboutcookies.org/how-to-manage-cookies
http://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen

