LEGAL DISCLAIMER
WEBSITE

Cookies
Deze site maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch worden
opgeslagen op de harde schijf van uw computer bij het bezoek van een site, en die een uniek
identificatienummer bevatten. Met behulp van deze cookies kan de toegang tot de site en de navigatie
worden vereenvoudigd, en kan het gebruik ervan sneller en efficiënter verlopen. Ze kunnen eveneens
worden gebruikt om de site te individualiseren volgens uw persoonlijke voorkeuren. Cookies laten toe
het gebruik van een site te analyseren om eventuele knelpunten te identificeren en te verwijderen. De
website van het AZ Jan Palfijn Gent maakt enkel gebruik van cookies voor externe diensten, in casu
tracking cookies voor Google Analytics en AddThis.

De configuratie van de meeste browsers laat u toe om cookies te aanvaarden of te verwerpen, en om u
te melden telkens er gebruik wordt gemaakt van een cookie. Het staat u vrij deze cookies te verwerpen,
hoewel dit de optimale navigatie en de functionaliteit van de diensten op de site in het gedrang kan
brengen. Gelieve de helpfunctie van uw browser te raadplegen voor bijkomende informatie.De
developer geeft aan dat er enkel gebruik gemaakt wordt van cookies voor externe diensten:

Persoonsgegevens
De meeste informatie op deze website vereist geen personengegevens. Het is mogelijk dat uw
gegevens gevraagd worden, bijvoorbeeld bij online diensten of contactformulieren. Uw gegevens
worden verwerkt overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van
de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De personengegevens worden enkel gebruikt om u de gevraagde inlichtingen te verschaffen. Ze
worden niet doorgegeven aan derden, noch gebruikt voor commerciële doeleinden. De nodige
beveiligingsmaatregelen werden genomen om misbruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Deze
website wordt beheerd door het AZ Jan Palfijn Gent AV. Het is mogelijk dat sommige gegevens niet
volledig accuraat zijn. Het AZ Jan Palfijn Gent wijst elke mogelijke vorm van aansprakelijkheid die
hierop betrekking heeft dan ook af. Als het AZ Jan Palfijn Gent AV op de hoogte wordt gebracht van
onjuiste of onvolledige persoonsgegevens, zal het die gegevens zo snel mogelijk aanpassen.
Alle medische informatie of medisch advies op de deze website is louter ter informatie. Het is niet
gericht naar individuele personen en kan in geen geval een diagnose op therapie van een arts
vervangen.

