JURIDISCHE KENNISGEVINGEN
De website toegankelijk op het URL-adres http://ouiflash.com/ (hierna genoemd de 'website') wordt
uitgegeven door het bedrijf OUIFLASH (hierna genoemd 'OUIFLASH'), een SAS (een vereenvoudigde
vennootschap op aandelen) met een kapitaal van 2.000 euro, ingeschreven in het handels- en
vennootschapsregister van Bobigny onder het nummer 818 371 742 met vestigingsplaats te Nadia
Guendouz in Saint-Ouen (93400) in Frankrijk.
De contact- en adresgegevens van OUIFLASH zijn de volgende:
E-mail : info@ouiflash.com
De publicatiedirecteur is Dhr. Thibaud LEMONNIER, tevens Voorzitter.
De website wordt gehost door het bedrijf LPA, een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid met een kapitaal van € 23.000, ingeschreven in het handels- en
vennootschapsregister van Parijs onder het nummer 752 238 485 met vestigingsplaats te 13 bis
Avenue de la Motte Picquet in Parijs (75007) in Frankrijk.
INTELLECTUEEL EIGENDOM
Er wordt aan de gebruiker het recht tot privaat, niet-exclusief gebruik van de website toegekend.
Het geheel van elementen op de website, waaronder, maar niet beperkt tot de teksten, de
afbeeldingen, de logo's, het grafisch charter, de lay-out, de informatie, het concept, het grafisch
ontwerp, de presentatie en inhoud van de website, worden beschouwd als werken overeenkomstig
het Franse intellectuele-eigendomsrecht en zijn het exclusieve eigendom van OUIFLASH.
Bijgevolg is elke volledige of gedeeltelijke weergave of reproductie van de site of de elementen
waaruit deze bestaat, waaronder, maar niet beperkt tot de merken, de logo's, het grafisch charter,
de lay-out, de informatie, het concept, het grafisch ontwerp, de presentatie en inhoud van de
website, die zou kunnen plaatsvinden zonder de toestemming van hun auteurs of het recht hiertoe,
verboden en kan het leiden tot gerechtelijke vervolging van de betrokken gebruikers.
Inschrijving op de website brengt geen overdracht van intellectueel eigendom ten voordele van de
gebruiker met zich mee.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

OUIFLASH kan direct of indirect de persoonlijke gegevens van de gebruikers verzamelen.
De ontvangers van de gegevens zijn OUIFLASH en de personen (agenten, fotografen, derden wier
aanwezigheid verzocht is) aan wie de gebruikersgegevens moeten worden overgedragen ter
uitvoering van de bestelde fotografische reportages. De overdracht van de gebruikersgegevens aan
deze personen is uitsluitend bestemd voor dit doel.
De direct verzamelde persoonlijke gegevens zijn het voorwerp van een geautomatiseerd proces en
worden aangewend in het kader van het commerciële en administratieve beheer van hun account
op de website alsook rapporten en statistische studies.
Deze direct verzamelde persoonlijke gegevens worden verwerkt overeenkomstig de Franse wet van
6 januari 1978 betreffende informatica, bestanden en vrijheden zoals gewijzigd door de Franse wet
n°2004-801 van 6 augustus 2004. Op grond van deze wet beschikken de gebruikers over het recht
tot toegang, rechtzetting en verwijdering van de persoonlijke gegevens die ze hebben overgedragen
op de website. De gebruikers kunnen zich ook op grond van legitieme redenen verzetten tegen de
verwerking van persoonlijke gegevens die hen aanbelangen.
Om deze rechten uit te oefenen, kunnen ze OUIFLASH per e-mail contacteren naar
info@ouiflash.com of per brief naar het volgende postadres: OUIFLASH, 99 Rue De La Verrerie,
75004 Parijs, Frankrijk.
De persoonlijke gegevens die indirect over de gebruikers van de website van de gebruikers
verzameld worden, worden verwerkt via cookies. OUIFLASH gebruikt deze cookies in het bijzonder
om verbindingsstatistieken en de surfgeschiedenis van de gebruikers te registeren.
Een cookie is een klein tekstbestand dat op de vaste schijf wordt geplaatst door de webpaginaserver.
Cookies kunnen geen programma's uitvoeren noch de computer besmetten met een virus. Cookies
worden persoonlijk toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door de webserver van het
domein dat de cookie heeft toegewezen. De gebruikers van de website hebben de mogelijkheid om
de cookies te aanvaarden of weigeren door de desbetreffende instellingen te selecteren in de
webbrowser die ze gebruiken.
OUIFLASH verklaart alle nodige maatregelen te hebben genomen om de persoonlijke gegevens te
beschermen van de gebruikers van de website die deze laatstgenoemden aan het bedrijf
toevertrouwd hebben.

VERBINDING

OUIFLASH verklaart er alles aan te doen om de gebruikers van de website optimale toegang tot de
website te verzekeren behalve in geval van overmacht, een externe gebeurtenis waarover hij geen
controle heeft en onder voorbehoud van onderhoudsperiodes en eventuele storingen.
OUIFLASH kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor verbindingsproblemen als gevolg van
de computeruitrusting van de websitegebruikers of een storing bij de gebruikte internetleverancier.

