De websites www.legalia-consult.com en www.legalia.eu zijn de sites van Legalia bvba, ingeschreven bij
de Kruispuntbank voor ondernemingen onder het nummer 811 114 097 en met maatschappelijke zetel te
Avenue des Sapins 45 in 1390 Grez-Doiceau, België. Legalia heeft een vestiging te 1000 Brussel,
Meeusplein 40.
Deze website verschaft slechts algemene informatie. Deze informatie kan op geen enkele wijze worden
gelijkgesteld met adviesdiensten.

De verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot www.legalia-consult.com en www.legalia.eu
sites is onderworpen aan de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens.
De persoonsgegevens doorgegeven via deze website zullen worden opgeslagen in de database van Legalia.

Legalia kan dienstverleningscontracten afsluiten met derden die voor Legalia bepaalde gegevens zullen
behandelen in het kader van hun missies. Legalia zal de nodige maatregelen treffen opdat deze derden het
vertrouwelijk karakter van de gegevens respecteren en garandeert er de veiligheid van. Buiten deze
dienstverleningen zullen de gegevens niet aan een ander bedrijf of een andere organisatie overgedragen
worden, behoudens uitdrukkelijk akkoord van hun titularis.
U kunt uw persoonlijke gegevens bekijken en laten corrigeren. Hiervoor kunt u met Legalia contact
opnemen op het hieronder vermelde adres.

Legalia is de houder van het auteursrecht en alle andere rechten op deze site en de inhoud ervan. De
gehele of gedeeltelijke reproductie van de site en het creëren van een hyperlink zonder voorafgaande
toestemming van Legalia is verboden.
De Website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een informaticabestand, opgeslagen op de harde
schijf van de microcomputer van de Gebruiker. De cookie heeft tot doel een vorig bezoek van de Gebruiker
aan de Website te melden. Cookies worden onder meer door de Website gebruikt om de aan de gebruiker
aangeboden dienst te verpersoonlijken. De Gebruiker behoudt de mogelijkheid om cookies te weigeren
door zijn internet browser zo in te stellen.
Legalia is geregistreerd als arbeidsbemiddelingsbureau in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onder het
nummer 00012-405-20121015 en in het Waals Gewest onder het nummer W.RS.859.
De Belgische wetgeving is van toepassing en slechts de rechtbanken van Nijvel zijn bevoegd om kennis te
nemen van elk geschil.

