Discreet & correct
Bank J.Van Breda & C° geniet een onberispelijke reputatie en wenst deze te bestendigen.
Permanente aandacht voor integriteit en discretie vormt de rode draad in al onze activiteiten.
Bank J.Van Breda & C° behandelt uw sollicitatie in alle confidentialiteit. We gebruiken
CVWarehouse.com om uw sollicitatie correct en snel te kunnen opvolgen.
Na een sollicitatie worden uw gegevens bij CVWarehouse.com ondergebracht, maar zijn
deze enkel voor de personeelsdienst van Bank J.Van Breda & C° consulteerbaar, tenzij u de
optie "Ja, ik wil dat CVWarehouse.com me op de hoogte houdt over nieuwe opportuniteiten"
heeft aangekruist bij het invullen van het formulier.
Het aankruisen van deze optie betekent dat CVWarehouse.com u zal contacteren over
nieuwe opportuniteiten in alle discretie, zonder uw gegevens bekend te maken alvorens u
hiermee akkoord bent gegaan.
Met uw CVWarehouse profiel (cf. "uw sollicitaties"), kan u de status van uw kandidatuur zelf
opvolgen.
Gegevens die door uw bezoek aan deze site te meten zijn, worden uitsluitend anoniem
verwerkt en gebruikt om de inrichting van deze website te verbeteren. Indien u persoonlijke
gegevens invult via deze website, neemt de bank die enkel op om u te informeren. U hebt
inzage- en correctierecht. Indien u dat wenst, kan u verzet aantekenen tegen het gebruik van
deze gegevens voor direct marketing.
De informatie die Bank J.Van Breda & C° via deze website verstrekt, wordt beheerst door de
regels van het Belgisch recht. Wij stellen alles in het werk om u correcte informatie en een
onberispelijke service te bieden. Als gebruiker van deze website dient u zich er echter van
bewust te zijn dat wij de veiligheid van de informatie niet kunnen waarborgen. Onze
aansprakelijkheid voor enige schade door de raadpleging of het gebruik van gegevens op
deze website kan enkel worden ingeroepen in het geval van opzet of een grove fout van onze
bank.

E-mail
E-mailberichten en hun bijlagen kunnen persoonlijke en vertrouwelijke gegevens bevatten.
Wij sturen ze daarom uitsluitend naar adressen die u ons zelf hebt bezorgd en die wij met de
grootste zorg beheren.
Onze berichten zijn uitsluitend gericht aan de bestemmeling. Indien een bericht niet voor u
persoonlijk bestemd is, is elke vorm van bekendmaking, verspreiding of andere communicatie
strikt verboden. Krijgt u toch een bericht per vergissing toegestuurd? Gelieve dit dan
onmiddellijk te melden aan de verzender en deze e-mail te verwijderen.
Wij doen al het mogelijke om de veiligheid en de discretie van onze berichten te bewaken.
Zodra het verzonden is, kan echter niemand de veiligheid van een e-mailbericht 100%
garanderen. De bank is als verzender daarom niet aansprakelijk voor eventuele fouten of
weglatingen die kunnen ontstaan tijdens de verzending. U kan ons op elk moment een kopie
op papier vragen indien u de juistheid van een bericht wil verifiëren.

Het gebruik van “cookies”.
Op deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een bestandje dat vanuit de server
van de website op de harde schijf van uw computer geplaatst wordt wanneer u de website
raadpleegt. De code die in de cookie verwerkt is laat toe om uw pc te herkennen bij een
volgend bezoek. Cookies worden gebruikt om informatie op te slaan die uw gebruik van deze
website kan vergemakkelijken. Zo worden cookies bijvoorbeeld gebruikt om uw taalkeuze te

registreren zodat u bij een later bezoek deze website onmiddellijk in de door u gekozen taal te
zien krijgt. Cookies worden eveneens gebruikt om de website beter af te stemmen op uw
interesses. Als u geen cookies wenst te aanvaarden kunt u deze via uw browserinstellingen
weigeren.
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