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Smart Text Tools

Gebruiksrechtovereenkomst
Dit is een rechtsgeldige overeenkomst, verder Overeenkomst genoemd, tussen enerzijds u, als Gebruiksrechthouder,
en anderzijds Sensotec nv, en haar aangestelde verdelers, verder SENSOTEC genoemd. Door het softwareproduct
Alinea te installeren, te kopiëren, te downloaden, er toegang toe te hebben of anderszins te gebruiken, stemt u ermee in
aan de bepalingen van deze Overeenkomst gebonden te zijn. Indien u niet instemt met de bepalingen van deze
Overeenkomst, mag u Alinea niet installeren of gebruiken.

a. Verlening van het gebruiksrecht
Dit exclusief gebruiksrecht aangaande Alinea, zonder het recht tot sublicentie of toekenning aan derden van het
gebruiksrecht, beperkt zich tot het installeren en gebruiken van de App op iPhone, iPad en iPod Touch toestellen
waarvan de Gebruiksrechthouder eigenaar is of waarover de Gebruiksrechthouder de controle heeft (verder het
iOS-toestel of de iOS-toestellen genoemd), voorzien van een besturingssysteem waarvoor een rechtsgeldige
gebruiksrechtovereenkomst bestaat, en dit volgens a) de bepalingen van de voorwaarden en condities van de Apple
App Store en b) de bepalingen van deze Gebruiksrechtovereenkomst zoals verder gestipuleerd, en eventueel slechts
gedurende de looptijd van de subscriptie indien de licentie een weblicentie-subscriptie betreft. Het is niet toegelaten aan
de Gebruiksrechthouder om de App te distribueren of beschikbaar te maken over een netwerk.
Indien de Gebruiksrechthouder een standalone (één) licentie van Alinea heeft aangekocht via SENSOTEC (en dus niet
via de Apple App store), mag de Gebruiksrechthouder Alinea gebruiken op zijn iOS-toestellen, en dit uitsluitend ten
behoeve van zijn of haar eigen gebruik. Indien de Gebruiksrechthouder over een meervoudige licentie (xy) van Alinea
beschikt (zoals dikwijls in het geval van onderwijsinstellingen), mag de Gebruiksrechthouder Alinea door maximum xy
verschillende personen, die individueel aangewezen moeten worden, waarover hij een zekere controle heeft (zoals bv.
leerlingen), en waarvan de som nooit xy mag overschrijden, laten gebruiken. In het geval dat Alinea een institutiebrede
licentie is, mag elke werknemer en/of leerling van die instelling Alinea gebruiken.

b. De rechten van SENSOTEC
De Gebruiksrechthouder erkent dat Alinea, software en documentatie, bestaat uit producten die eigendom zijn van
SENSOTEC, of van derden aangegeven in deze overeenkomst, beschermd door de auteursrechtwetten en
internationale auteursrechtverdragen, alsmede door andere intellectuele eigendomswetten en verdragen. De
Gebruiksrechthouder erkent verder dat alle rechten, titels en belangen betreffende Alinea, software en documentatie,
eigendom zijn en zullen blijven van SENSOTEC. Alinea wordt niet aan u verkocht, (deze overeenkomst verleent de
Gebruiksrechthouder geen belang in Alinea), maar verleent u alleen een beperkt gebruiksrecht, herroepbaar in
overeenstemming met de bepalingen van deze overeenkomst. Sensotec behoudt zich alle rechten voor die niet
uitdrukkelijk aan de Gebruiksrechthouder zijn verleend.

c. Termijn
Deze Gebruiksrechtovereenkomst neemt een aanvang bij het eerste gebruik van Alinea, de software of de
documentatie, en loopt tot de beëindiging van de overeenkomst. De Gebruiksrechthouder kan op elk ogenblik de
Gebruiksrechtovereenkomst beëindigen door Alinea te deïnstalleren van al zijn iOS toestellen, en Alinea niet meer te
gebruiken.

d. Softwareoverdracht
De Gebruiksrechthouder mag op elk ogenblik alle rechten van de Gebruiksovereenkomst overdragen, op voorwaarde
dat de Gebruiksrechthouder geen kopieën behoudt en dat hij Alinea volledig overdraagt (met inbegrip van alle
onderdelen, de dragers, de documentatie, de upgrades en deze Gebruiksrechtovereenkomst) en dat de overnemer
akkoord gaat met alle voorwaarden van deze Gebruiksrechtovereenkomst. Als Alinea een upgrade betreft, dan moet de
overdracht met inbegrip van alle vorige versies gebeuren.

e. Upgrades
De bepalingen van deze Gebruiksrechtovereenkomst beheersen eveneens de updates en upgrades die Sensotec
aanbiedt aan de Gebruiksrechthouder om de App te vervangen en/of aan te vullen, tenzij dat zulke update of upgrade
vergezeld is van een nieuwe gebruiksrechtovereenkomst.

f.

Andere beperkingen
Deze Gebruiksrechtovereenkomst is voor de Gebruiksrechthouder het bewijs dat hij gerechtigd is om de rechten uit te
oefenen in deze overeenkomst toegekend en moet door hem bijgehouden worden ( of door diegene aan wie het

gebruiksrecht is overgedragen cfr. sectie d.). De Gebruiksrechthouder mag op generlei wijze Alinea, de software en/of
de documentatie, verhuren, in lease geven, uitlenen of op een andere wijze commercialiseren. De Gebruiksrechthouder
mag Alinea niet reverse-engineeren, decompileren of disassembleren, tenzij en voor zover dit, niettegenstaande deze
beperking, uitdrukkelijk is toegestaan op grond van toepasselijk dwingend recht.
De Gebruiksrechthouder mag Alinea, of de software en/of de documentatie, niet exporteren, noch overdragen aan
derden die het exporteren in strijd met het toepasselijke recht. Het gebruik van Alinea door de Gebruiksrechthouder om
elektronische versies of gedrukte versies van een document te maken mag geen inbreuk plegen op de auteursrechten
en eigendomsrechten die gelden op de oorspronkelijke documenten. Indien u enig materiaal of document zou uploaden
naar een computersysteem dat gehost wordt door SENSOTEC verklaart u hierbij ook dat u over de nodige eigendomsof licentierechten beschikt om zulks te doen. U gaat ermee akkoord om SENSOTEC te vrijwaren voor enige claim die
hieromtrent toch zou ingesteld worden.

g. Status auteursrecht
Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiksrechthouder om de status aangaande het auteursrecht van materialen
en documenten te bepalen, evenals de bepaling van enige uitzondering op zulks auteursrecht.

h. Beperkte garantie
SENSOTEC garandeert dat Alinea in hoofdzaak functioneert overeenkomstig de bijhorende schriftelijke materialen en
zal vrij zijn van gebreken aan materialen en afwerking, wanneer gebruikt op een normale en voorziene manier,
gedurende een periode van negentig (90) dagen na de datum van ontvangst van Alinea door de Gebruiksrechthouder.
SENSOTEC garandeert op generlei wijze dat Alinea compatibel zal blijven met een iOS besturingssysteem hoger dan
iOS11.0, noch garandeert Sensotec dat de authentificatieserver, die eventueel nodig is om op Alinea in te loggen indien
de Alinea licentie niet rechtsreeks aangekocht is via de Apple App Store, beschikbaar zal blijven 2 jaren nadat de
Gebruiksrechthouder de Alinea licentie heeft aangekocht bij SENSOTEC. SENSOTEC stemt er in toe, naar eigen
believen, te herstellen of te vervangen, zonder verdere kosten voor de Gebruiksrechthouder, alle defecte componenten
van Alinea, op voorwaarde dat de Gebruiksrechthouder binnen de garantieperiode zijn leverancier schriftelijk op de
hoogte brengt van het defect. SENSOTEC of de leverancier van de SENSOTEC producten heeft niet de verplichting om
herstellingen of vervangingen door te voeren voor defecten die geheel of gedeeltelijk te wijten zijn aan rampen, software
virussen, fout of onachtzaamheid van de gebruiker, of door oneigenlijk of ongeoorloofd gebruik van Alinea (met inbegrip
van elk gebruik door derden, of werknemers van de Gebruiksrechthouder, of consulenten die geen geautoriseerd
gebruiker zijn), of door oorzaken extern aan Alinea.
Deze clausule geeft de enige aansprakelijkheid van SENSOTEC, en uw enige verhaalsmogelijkheid voor schending
van de beperkte garantie die in deze clausule is opgenomen, weer.

i.

Beperking van de aansprakelijkheid
Voor zover is toegestaan op grond van toepasselijk recht, wijst SENSOTEC alle aansprakelijkheid van de hand voor
bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade (inclusief maar niet beperkt tot schade als gevolg van
winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van bedrijfsinformatie of enig ander geldelijk verlies) als gevolg van het
gebruik of de verhindering tot gebruik van Alinea, of als gevolg van het verstrekken of niet verstrekken van
productondersteuning, zelfs als SENSOTEC op de hoogte was gesteld van de mogelijkheid van die schade. De gehele
aansprakelijkheid van SENSOTEC of zijn leverancier op grond van enige bepaling van deze overeenkomst zal steeds
beperkt worden tot het werkelijke bedrag door de Gebruiksrechthouder betaald voor Alinea.
Tenzij expliciet aangegeven in deze overeenkomst geeft SENSOTEC geen garanties, en ontvangt de
Gebruiksrechthouder geen garanties, expliciet of impliciet, van rechtswege of anders, met betrekking tot de software of
tot enig andere materiaal aangeleverd aan de Gebruiksrechthouder. SENSOTEC wijst alle impliciete garanties,
waaronder, maar niet beperkt tot, deze betreffende verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Geen
enkele representatie, waaronder, maar niet beperkt tot, verklaring betreffende capaciteit, geschiktheid voor gebruik of
prestaties van de software, gemaakt door SENSOTEC, zijn werknemers, vertegenwoordigers of wederverkopers die
niet is opgenomen in deze overeenkomst kan beschouwd worden als een door SENSOTEC verstrekte garantie.
Alinea is niet geschikt voor gebruik in gevallen waar het falen van Alinea kan leiden tot dood, fysieke, emotionele of
milieuschade.

j.

Verhaling van rechten
Indien de Gebruiksrechthouder op deze overeenkomst een inbreuk pleegt, kan SENSOTEC deze
Gebruiksrechtovereenkomst onmiddellijk beëindigen en de toegang tot de Alinea blokkeren en is de
Gebruiksrechthouder gehouden Alinea onmiddellijk terug te verwijderen van all zijn iOS toestelllen. Een inbreuk door de
Gebruiksrechthouder schaadt op onherroepelijke wijze SENSOTEC en verleent SENSOTEC het recht op het nemen
van de nodige maatregelen tot stopzetting van de inbreuk of elke andere redelijke actie om de schade te herstellen, dit
in aanvulling op andere door de wet toegestane acties.

k. Nietigheid van het geheel versus nietigheid van een deel
Indien een deel van deze overeenkomst nietig wordt verklaard door de rechtbanken of eender welke andere bevoegde
instelling of persoon, houdt dit niet de nietigheid in van de gehele overeenkomst: de overige bepalingen zullen
uitvoerbaar blijven, in zoverre dit redelijkerwijze mogelijk is.

l.

Geen verklaring van afstand
Het verzuim van een der partijen om gebruik te maken van om het even welk recht vastgelegd in deze overeenkomst, of
het verzuim om actie te nemen tegen de andere partij in geval van een inbreuk kan niet beschouwd worden als een
verklaring van afstand van rechten of toekomstige acties verhinderen in geval van een volgende inbreuk.

m. Bevoegde rechtbank
Elk geschil betreffende de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst die niet in der minne kan
geregeld, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van Brugge.
De Gebruiksrechthouder verklaart zich expliciet akkoord met deze jurisdictie. Zonder afbreuk te willen doen aan de
keuze van het toepasselijk recht, wordt deze Gebruiksrechtovereenkomst beheerst door en behandeld volgens het
Belgisch recht.

n. Gehele en enige overeenkomst
Alle meldingen aangaande deze overeenkomst dienen schriftelijk te gebeuren en zijn van kracht bij ontvangst. Dit
document bevat de gehele overeenkomst tussen de partijen aangaande de gerelateerde zaken en vervangt alle
mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, voorstellen of andere communicatie tussen de partijen. Deze
Gebruiksrechtovereenkomst kan niet gewijzigd of aangevuld worden zonder een schriftelijk document ondertekend
door beide partijen.

o. Technologie en data van derden
Alinea maakt gebruik van bepaalde technologieën, data en grafische werken eigendom van derden of van door
SENSOTEC aangepaste technologieën, data en grafische werken met toestemming van de betreffende derden.
Eigenaars van de betreffende technologieën en data zijn PDFTron Systems inc.(PDFTron™, PDFNet SDK™), KNFB
Reader LLC, Abbyy, OpenCVn Dropbox,…
Eigendom en aanspraak of deze technologieën, data en grafische werken van derden blijven te allen tijde bij deze
derden. De Gebruiksrechthouder zal deze technologieën van derde partijen niet reverse-engineeren, decompileren of
disassembleren, tenzij en voor zover dit, niettegenstaande deze beperking, uitdrukkelijk is toegestaan op grond van
toepasselijk dwingend recht. De Gebruiksrechthouder zal deze data en grafische werken niet reproduceren,
distribueren, het bezit ervan over dragen of anderszins een kopie beschikbaar maken aan derden en geen wijzigingen,
aanpassingen, verbeteringen, veranderingen of afgeleide Producten van deze data maken. Schending van de
bepalingen in deze paragraaf vormt aanleiding voor de onmiddellijke beëindiging van de onderhavige overeenkomst.
Alle voorzieningen en beperkingen van deze overeenkomst zijn ook van toepassing op deze technologieën, data en
grafische werken van derden, en, door het aanvaarden van deze Gebruiksrechtovereenkomst stemt de
Gebruiksrechthouder er ook in toe om deze technologieën, data en grafische werken van derden enkel te gebruiken als
een onderdeel van Alinea, dat enkel zal gebruikt worden zoals expliciet toegestaan in deze overeenkomst.

p. Diensten en Materiaal van Derden
Alinea kan het mogelijk maken om toegang te verkrijgen tot diensten en de website van SENSOTEC en/of derde
partijen (gezamenlijk en individueel verder genoemd de "Diensten"). Om gebruik te maken van de Diensten kan het
nodig zijn om verbonden te zijn met het internet en/of bijkomende voorwaarden te aanvaarden.
De Gebruiksrechthouder begrijpt en aanvaardt dat hij door het gebruik van de Diensten, met informatie geconfronteerd
kan worden die kan worden beschouwd als beledigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend, en dat de resultaten van een
zoekopdracht of het invoeren van een bepaalde URL automatisch en/of onopzettelijk links of verwijzingen genereren
naar aanstootgevend materiaal. Niettemin gaat hij ermee akkoord om van de Diensten gebruik te maken op zijn eigen
risico en dat SENSOTEC niet aansprakelijk zal zijn tegenover hem voor inhoud die beledigend, onfatsoenlijk of
aanstootgevend kan worden bevonden.
Bepaalde diensten kunnen inhoud, gegevens, informatie, applicaties of materialen van derden of links naar bepaalde
websites van derden weergeven of er toegang tot verlenen. Door het gebruik van de Diensten, erkent en gaat de
Gebruiksrechthouder ermee akkoord dat SENSOTEC niet verantwoordelijk is voor het onderzoeken of beoordelen van
de inhoud, de juistheid, volledigheid, tijdigheid, geldigheid, de naleving van het auteursrecht, de wettigheid,
betamelijkheid, kwaliteit of enig ander aspect van dergelijke materialen van derden of websites. SENSOTEC geeft op
generlei wijze garanties of ondersteuning en zal geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid dragen jegens
de Gebruiksrechthouder of een andere persoon voor U of enige andere persoon voor Diensten van derden.
SENSOTEC noch haar content providers, garanderen de beschikbaarheid, juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid of
tijdigheid van informatie of locatiegegevens weergegeven door de Diensten.

De Gebruiksrechthouder begrijpt en aanvaardt dat de Diensten bedrijfseigen inhoud, informatie en materiaal bevatten
welke wordt beschermd door toepasselijke intellectuele eigendoms- en andere wetten, met inbegrip van maar niet
beperkt tot het auteursrecht, en dat hij dergelijke merkgebonden inhoud, informatie of materialen niet zal gebruiken,
behalve voor het toegestane gebruik van de Diensten. Geen enkel deel van de Diensten mag worden gereproduceerd in
enige vorm of op enige wijze. De Gebruiksrechthouder stemt ermee in de Diensten niet te wijzigen, te verhuren, te
leasen, uit te lenen, te verkopen, te distribueren of afgeleide werken ervan te creëren en hij zal de Diensten op generlei
wijze op ongeoorloofde wijze exploiteren. De Gebruiksrechthouder stemt er verder mee in om de Diensten niet te
gebruiken om te treiteren, te mishandelen, te stalken, te bedreigen, te belasteren of om inbreuk te maken op de rechten
van een derde partij. SENSOTEC kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor zulk gedrag.
Voor zover de Gebruiksrechthouder ervoor kiest om Diensten te gebruiken, doet hij dit op eigen initiatief en is hij zelf
verantwoordelijk om de toepasselijke wetgeving na te leven.
SENSOTEC, en haar licentiegevers behouden zich het recht voor op elk gewenst moment de Diensten te wijzigen, op te
schorten, te verwijderen of de toegang tot de Diensten zonder voorafgaande kennisgeving te verhinderen. In geen geval
zal SENSOTEC aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de verwijdering van of het verhinderen van de toegang tot
dergelijke Diensten. SENSOTEC kan ook beperkingen opleggen aan het gebruik van of de toegang tot bepaalde
Diensten, in elk geval, en zonder kennisgeving of aansprakelijkheid.

q. Toestemming om informatie te gebruiken - Privacy
De Gebruiksrechthouder gaat ermee akkoord dat Sensotec gegevens en gerelateerde informatie, waaronder maar niet
beperkt tot technische informatie over uw toestel, besturingssysteem en andere geïnstalleerde software,
randapparatuur, mag verzamelen en gebruiken. Dit met het oog op het vergemakkelijken van updates en upgrades, en
het aan de Gebruiksrechthouder aanbieden van productondersteuning en andere diensten met betrekking tot Alinea.
Sensotec mag deze informatie gebruiken om haar producten te verbeteren of de Gebruiksrechthouder diensten en
technologieën te bieden.
De Gebruiksrechthouder verklaart zich eveneens akkoord met het Privacy Reglement (zie verder).
@Copyright 2017 Sensotec nv. Alle rechten voorbehouden. Sensotec en Alinea Smart Text Tools zijn handelsmerken
van SENSOTEC. Alle andere merknamen, bedrijfsnamen en productnamen hierin vernoemd zijn handelsmerken van
de respectievelijke derden.

Privacy Reglement (25/02/2017)
1. Inleiding
Dit Privacy Reglement omschrijft de taken en verantwoordelijkheden van Sensotec NV, met maatschappelijke zetel te
Vlamingveld 8, 8490 Jabbeke, België en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer
0429.286.663 (RPR Brugge) ("Sensotec") met betrekking tot uw Persoonsgegevens (waaronder mogelijks
Studentgegevens) die via de Sensotec Licentieserver / Data Management Systeem (“Licentieserver”) en de applicatie
Alinea ("Alinea") door Sensotec worden verzameld en Verwerkt als Verantwoordelijke voor de Verwerking.
Bescherming van Persoonsgegevens is van groot belang voor Sensotec. Sensotec respecteert uw privacy en verzekert
dat de Persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder de
Privacywet.
Dit Privacy Reglement omschrijft welke informatie verzameld en Verwerkt wordt, de doeleinden van het Verwerken, met
wie Persoonsgegevens gedeeld mogen worden en de keuzes die u kan maken betreffende het gebruik van de
Persoonsgegevens door Sensotec. Het beschrijft ook de maatregelen die genomen worden om de veiligheid van de
Persoonsgegevens te verzekeren en hoe u contact kan opnemen met Sensotec om uw rechten met betrekking tot
toegang, verbetering en verzet uit te oefenen.
Door Alinea te downloaden, te installeren of te gebruiken, en/of Persoonsgegevens in te geven op de Licentieserver
bevestigt u dit Privacy Reglement te hebben ontvangen, gelezen, begrepen en de inhoud ervan aanvaard te hebben.
Meer bepaald stemt u ermee in dat Sensotec:

Persoonsgegevens verzamelt en Verwerkt op de wijze en voor de doeleinden zoals uiteengezet in dit Privacy
Reglement;

Persoonsgegevens kan meedelen aan derden indien deze berust op een wettelijke verplichting;

Studentgegevens kan verstrekken aan derden indien deze verstrekking gebeurt in opdracht van de gelieerde
Onderwijsinstelling of indien deze berust op een wettelijke verplichting;

gebruik kan maken van analyse oplossingen (eventueel van derde partijen) in Alinea, de Licentieserver en in de
Website, in het bijzonder maar niet exclusief Google Analytics en Flurry;

gebruik kan maken van software zoals logbestanden teneinde de activiteit van Alinea te registreren;

Gegevens codeert en samenvoegt met de Persoonsgegevens van andere Gebruikers teneinde statistieken op te
maken met betrekking tot het algemeen gebruik van Alinea;

gebruik kan maken van cookies en andere technologieën op haar Website.
Indien u niet akkoord gaat met enige bepaling van dit Privacy Reglement, dient u zich ervan te onthouden Alinea te
downloaden en te installeren, Alinea te gebruiken of te openen of de Licentieserver te gebruiken. U kan zich ten allen
tijde verzetten tegen de Verwerking van Persoonsgegevens overeenkomstig dit Privacy Reglement of uw toestemming
intrekken door de installatie van Alinea te onderbreken, Alinea te verwijderen van uw toestel en uw Alinea Account te
verwijderen.

2. Definities













Gebruiker of u: iedere persoon die Alinea op zijn toestel heeft geïnstalleerd en/of over een Alinea Account
beschikt;
Gebruiksvoorwaarden: de gebruiksvoorwaarden die de registratie in, het gebruik van en de toegang tot Alinea
beheersen, beschikbaar op de Website;
Google: Google, Inc., met maatschappelijke zetel te 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS;
Alinea: de applicatie Alinea, voor eender welk platform (zoals Windows, Mac, iOS, Android…);
Alinea Account: de account gecreëerd door een Gebruiker of Onderwijsinstelling op de Licentieserver waarmee
toegang verkregen kan worden tot Alinea
Licentieserver: de licentieserver van Sensotec “lic.sensotec.be”
Onderwijsinstelling: persoon die Studentgegevens of Persoonsgevens van medewerkers (zoals bv. leraars,
IT-beheerders e.d.) ingeeft op de Licentieserver
Persoonsgegevens: elke informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
persoon;
Privacywet: de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de
verwerking van persoonsgegevens en het koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8
december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens en de Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en
betreffende het vrije verkeer van die gegevens;
Privacy Reglement: het huidig privacy reglement;
Sensotec: Sensotec NV, met maatschappelijke zetel te Vlamingveld 8, 8490 Jabbeke, België en ingeschreven in
de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0429.286.663 (RPR Brugge)









Studentgegevens: Persoonsgegevens van studenten en/of leerlingen van een Onderwijsinstelling door
Sensotec verkregen van de respectievelijke Onderwijsinstelling.
Verantwoordelijke voor de Verwerking: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon, de feitelijke vereniging of
het openbaar bestuur die alleen of samen met anderen het doel en de middelen voor de Verwerking van
Persoonsgegevens bepaalt;
Verwerken, Verwerkt of Verwerking: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot
Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen,
vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van
doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in
verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van Persoonsgegevens;
Verwerker: de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de feitelijke vereniging of het openbaar bestuur die ten
behoeve van de Verantwoordelijke voor de Verwerking Persoonsgegevens Verwerkt, met uitsluiting van de
personen die onder rechtstreeks gezag van de Verantwoordelijke voor de Verwerking gemachtigd zijn om
Persoonsgegevens te Verwerken;
Website: de website van Sensotec: www.sensotec.be.

3. De verzamelde en Verwerkte Persoonsgegevens
a) Persoonsgegevens die u bezorgt aan Sensotec
Wanneer u Alinea downloadt, installeert of gebruikt en/of wanneer u een Alinea Account aanmaakt of wijzigt via de
Licentieserver kan en zal u al dan niet verplicht bepaalde Persoonsgegevens verstrekken aan Sensotec zoals:

gebruikersnaam

naam en voornaam

e-mailadres

adres

moedertaal

geboortedatum

wachtwoord
Wanneer de mogelijkheid geïmplementeerd zou worden om zich te registreren voor een Alinea Account via de
inloggegevens van bepaalde sociale netwerken zoals Facebook, en u deze optie wenst uit te oefenen, geeft u Sensotec
de uitdrukkelijke toestemming om die authenticatiegegevens te verzamelen.
U stemt ermee in Sensotec enkel juiste en actuele Persoonsgegevens over te maken. U stemt er voorts mee in om uw
Persoonsgegevens te updaten teneinde ze juist en actueel te houden.

b) Daarnaast kan Sensotec bepaalde Persoonsgegevens automatisch verzamelen en daarna
Verwerken, zoals:




Apparaatgegevens: technische gegevens betreffende uw computer, mobiel toestel of ander apparaat waarop U
Alinea downloadt, installeert of gebruikt of vanwaar U toegang zoekt tot de Licentieserver. Dit kan betreffen het
model, de producent, het besturingssysteem, de taalinstellingen, de apparaatinstellingen, de identificator en
dergelijke van het apparaat, het gebruikte IP adres en het browsertype.
Interactiegegevens met Alinea zoals onder meer:
o Profielinstellingen
o Het gebruik (incl. de frequentie ervan) van Alinea en de Licentieserver

4. De doeleinden van de Verwerking van de verzamelde Persoonsgegevens
Sensotec verzamelt en Verwerkt de bovenvermelde Persoonsgegevens, als Verantwoordelijke voor de Verwerking,
voor de volgende doeleinden:

om Alinea en de Licentieserver tot uw beschikking te stellen, hierbij inbegrepen het downloaden, installeren,
registreren, gebruiken en toegang verkrijgen tot Alinea en de Licentieserver;

om Alinea en de Licentieserver operationeel te beheren

om vragen en klachten te behandelen met betrekking tot Alinea en de Licentieserver en met u te communiceren
voor doeleinden gerelateerd aan Alinea en de Licentieserver;

om de toegang tot Alinea en de Licentieserver te blokkeren

om verdere updates van Alinea en de Licentieserver beschikbaar te maken;

om het gebruik van Alinea en de Licentieserver te analyseren en te rapporteren;

om uw ervaring met Alinea en de Licentieserver te personaliseren en te verbeteren;

om Alinea of de Licentieserver te verbeteren en/of aan te passen;

om nieuwe productontwikkelingen door Sensotec te realiseren.
De Onderwijsinstelling die Studentengegevens bezorgt aan Sensotec, verklaart zich akkoord dat Sensotec deze
Studentengegevens kan Verwerken voor bovenstaande doeleinden.

5. Het delen van de verzamelde Persoonsgegevens en informatie
Tenzij anders vermeld in dit Privacy Reglement, zal Sensotec de verzamelde Persoonsgegevens niet meedelen of
overdragen aan derden, tenzij u daarvoor vooraf uitdrukkelijk de toestemming geeft.
Sensotec kan de verzamelde Persoonsgegevens meedelen aan derde dienstverleners die optreden als Verwerkers in
naam en voor rekening van Sensotec (waar Sensotec optreedt als Verantwoordelijke voor de Verwerking). Sensotec
vereist dat zulke Verwerkers uw Persoonsgegevens enkel Verwerken indien ze daartoe de toestemming of opdracht toe
hebben gekregen van Sensotec en vereist dat zij de veiligheid en vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens
beschermen in overeenstemming met dit Privacy Reglement en met de Privacywet. Sensotec zal standaard de door
Sensotec officieel erkende distributeur waar U uw Alinea (abonnements-)licentie hebt verkregen toegang verschaffen
tot de Persoonsgegevens die u bezorgd hebt aan Sensotec.
Sensotec behoudt zich verder het recht voor om uw Persoonsgegevens mee te delen om (i) te beantwoorden aan
informatieverzoeken van publieke overheden of wanneer dit anderszins wettelijk vereist is; (ii) een fusie, overname of
verkoop van een deel of van al haar activa mogelijk te maken en (iii) geanonimiseerde of samengevoegde informatie
over het gebruik van Alinea uit te geven.
Voor de doeleinden hierboven mag Sensotec uw Persoonsgegevens overdragen aan andere landen dan het land waar
deze oorspronkelijk werden verzameld. Uw Persoonsgegevens zullen echter enkel overgedragen kunnen worden
binnen de Europese Economische Ruimte of aan landen die erkend zijn door de Europese Commissie als landen die
kunnen aantonen over een voldoende hoog niveau aan bescherming van Persoonsgegevens te beschikken. Wanneer
Sensotec uw Persoonsgegevens overdraagt aan andere landen, zal het die informatie beschermen zoals beschreven in
dit Privacy Reglement.

6. Veiligheid van Persoonsgegevens
De veiligheid van Persoonsgegevens is belangrijk voor Sensotec. Als Verantwoordelijke voor de Verwerking,
implementeert Sensotec geschikte technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de veiligheid en
vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens te beschermen. Sensotec ziet er tevens op toe dat enige andere derde
dienstverlener waarop zij beroep doet geschikte en organisatorische veiligheidsmaatregelen implementeert om de
veiligheid en vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens te beschermen.
Sensotec heeft interne en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat Persoonsgegevens
toegankelijk gemaakt worden voor en Verwerkt worden door onbevoegden en handhaaft fysieke, elektronische en
procedurele waarborgen om Persoonsgegevens veilig te stellen.
Sensotec gebruikt, wanneer zij dit nodig acht, veiligheidsmaatregelen die consistent zijn met de industrie-standaarden,
zoals identificatie- en paswoordvereisten, om Persoonsgegevens te beschermen.
Sensotec streeft ernaar om privacy en de vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens te beschermen door middel van
geschikte veiligheidsmaatregelen, maar Sensotec kan de volledige veiligheid van het Verwerken van
Persoonsgegevens echter niet altijd garanderen, bijvoorbeeld ingeval het Verwerken van Persoonsgegevens via het
internet of andere elektronische communicatieplatforms verloopt.
Uw paswoord beschermt uw Alinea Account. U dient dus een uniek en sterk paswoord te gebruiken, de toegang tot uw
toestel te beperken en uit te loggen na gebruik van Alinea.

7. Analyse en statistiek
Sensotec kan beslissen om analyse tools te integreren in Alinea en in de Licentieserver waarbij - onder voorbehoud van
uw voorafgaande toestemming indien wettelijk vereist - derde partijen die analyses verstrekken (zoals Google Analytics)
worden toegestaan om informatie te verzamelen betreffende het gebruik van Alinea, uw toestel en de Licentieserver
met het oog op het verstrekken van geaggregeerde rapporten aan Sensotec om inzicht te verwerven in het gebruik van
Alinea en de Licentieserver, hoe deze verbeterd kunnen worden en hoe deze gepersonaliseerd kunnen worden aan uw
noden.
Sensotec kan gebruik maken van logbestanden teneinde de activiteit van Alinea en de Licentieserver te registreren.
Sensotec kan uw Persoonsgegevens ook coderen en samenvoegen met de Persoonsgegevens van andere Alinea
Gebruikers teneinde statistieken op te maken met betrekking tot het algemeen gebruik van Alinea, wat haar toelaat om
Alinea te verbeteren of nieuwe producten te ontwikkelen. Het samenvoegen van deze Persoonsgegevens gebeurt
steeds op gecodeerde en compleet anonieme basis. Sensotec kan deze samengevoegde Persoonsgegevens ook
delen met haar zakenpartners en andere derde partijen.

8. Cookies
Een cookie is een klein bestand aan informatie dat opgeslagen kan worden op uw computer wanneer u de Website of de
Licentieserver bezoekt. De cookie zal Sensotec in staat stellen om de volgende keer dat u de Website of Licentieserver
bezoekt, uw toestel te herkennen.
Bij het bezoeken van de Website of Licentieserver zal uw apparaat, met uw voorafgaande toestemming indien wettelijk
vereist, automatisch cookies ontvangen die overgedragen worden van de Website of Licentieserver naar uw

webbrowser. Eens u het gebruik van cookies op de Website of Licentieserver heeft aanvaard, zullen uw voorkeuren met
betrekking tot het gebruik van cookies opgeslagen worden in de vorm van een cookie voor al uw toekomstige bezoeken
aan de Website of Licentieserver zolang u de cookies niet van uw computer verwijdert.

9. Wijzigingen van dit Privacy Reglement
Sensotec wijzigt en verbetert Alinea, de Licentieserver en de Website voortdurend via updates en upgrades en behoudt
zich daarom het recht voor deze Overeenkomst van tijd tot tijd aan te passen.
Sensotec zal elke wijziging aan dit Privacy Reglement melden door middel van het posten van een mededeling op de
Website en zal bovenaan de Overeenkomst de datum aangeven wanneer deze voor het laatst werden gewijzigd. De
gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen worden geacht beschikbaar te zijn voor de Gebruiker op de datum waarop
deze via update of upgrade in Alinea beschikbaar worden gemaakt. De Gebruiker zal geacht worden de gewijzigde
Overeenkomst te hebben aanvaard indien hij het overeenstemmende vakje aanvinkt en Alinea verder gebruikt. De
Gebruiker kan er eveneens voor opteren om Alinea niet te updaten of te upgraden, indien hij het niet eens is met de
wijzigingen.

10. Toegang en aanpassing van uw Persoonsgegevens
U heeft recht op toegang tot de Persoonsgegevens die over of via u werden verzameld en Verwerkt door Sensotec als
Verantwoordelijke voor de Verwerking, en u heeft het recht onjuiste gegevens te doen verbeteren, alsook u te allen tijde
en kosteloos te verzetten tegen de Verwerking deze Persoonsgegevens voor promotiedoeleinden.
Wanneer U stopt met Alinea te gebruiken en U uw Alinea account stopzet, zal Sensotec op eerste verzoek onmiddellijk
al uw respectievelijke Persoonsgegevens verwijderen en vernietigen.
Uw kan uw rechten uitoefenen door de Sensotec Helpdesk te contacteren. U dient daarbij een bewijs van uw identiteit te
voegen, alsook een duidelijke en nauwkeurige beschrijving van de Persoonsgegevens waartoe u toegang wilt vragen of
welke u met onmiddellijke ingang verwijderd wenst te zien.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Dit Privacy Reglement wordt beheerst door en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht.
Alle geschillen in verband met of voortvloeiende uit dit Privacy Reglement vallen onder de exclusieve bevoegdheid van
de rechtbanken en hoven van Brugge.

12. Volledige overeenkomst
Dit Privacy Reglement vormt, samen met de documenten waarnaar het verwijst en in het bijzonder de
Gebruiksrechtovereenkomst, de volledige bindende overeenkomst tussen de Gebruiker en Sensotec met betrekking tot
het gebruik van Alinea.

13. Deelbaarheid
In geval enige bepaling van dit Privacy Reglement ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar zou zijn, zullen alle partijen
bevrijd zijn van hun rechten en verplichtingen onder dergelijke bepaling in de mate dat dergelijke bepaling ongeldig,
onwettig of niet afdwingbaar is en onder voorwaarde dat dergelijke bepaling zal worden gewijzigd voor zover
noodzakelijk om de bepaling geldig, wettig en afdwingbaar te maken, mits behoud van de intentie van de partijen. Alle
andere bepalingen van dit Privacy Reglement zullen als geldig en afdwingbaar worden beschouwd tenzij anders
overeengekomen.

14. Overdracht
De Gebruiker mag zijn rechten en verplichtingen onder dit Privacy Reglement niet overdragen aan een derde partij.

15. Geen verzaking
Geen enkele onthouding en geen enkel nalaten van Sensotec om haar rechten onder dit Privacy Reglement uit te
oefenen of af te dwingen zal een afstand daarvan uitmaken, tenzij erkend en schriftelijk bevestigd door Sensotec.

16. Helpdesk
Voor vragen, opmerkingen of klachten m.b.t. dit Privacy Reglement, of indien u uw recht op toegang, verbetering of
recht op verzet tegen het Verwerken van uw Persoonsgegevens wenst uit te oefenen, kan u de Sensotec-helpdesk
contacteren:
Sensotec NV helpdesk
Vlamingveld 8
8490 Jabbeke, België
E-mail: support@sensotec.be
Website: www.sensotec.be

