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ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE  

 

ARTIKEL 1 – WETTELIJKE VERMELDINGEN 

Uitgever: De website www.pathe.be (hierna de "Website") wordt geproduceerd en gepubliceerd door 
de vennootschap Empire (hierna "Pathé België"), een naamloze vennootschap met maatschappelijke 
zetel te Grand'Rue 141-143, 6000 Charleroi (België), ondernemingsnummer BE 0432 358 395 

ARTIKEL 2 – ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN 

1. Doel van de website 

De Website is een website voor de reservatie van bioscooptickets en biedt informatie over alle 
activiteiten, producten en diensten van Pathé België. 

2. Persoonsgegevens en cookies 

Pathé België kan persoonsgegevens verzamelen in het kader van de Website. De bepalingen 
betreffende de verwerking van deze gegevens staan beschreven in het "Handvest ter bescherming van 
persoonsgegevens" van de Website. Overeenkomstig de bepalingen van de Europese Verordening 
2016/679 van 27.04.2016 beschikt u over een recht van inzage, rectificatie, overdraagbaarheid, 
wissing, evenals een recht op beperking van de verwerking van uw gegevens dat u kunt uitoefenen 
door een schriftelijk verzoek te sturen per post naar de Klantendienst - Empire SA - Grand'Rue 141-
143, 6000 Charleroi of via het contactformulier dat toegankelijk is via uw klantenaccount. De 
functionaris voor gegevensbescherming van Pathé België is bereikbaar op het adres dpo.nl@pathe.be 
onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in het Reglement betreffende de Bescherming van 
persoonsgegevens. 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden geplaatst en gelezen op de terminal van de Bezoeker 
en die het mogelijk maken verschillende essentiële functies uit te voeren. In het algemeen registreert 
een cookie informatie met betrekking tot de navigatie of de apparatuur van de Bezoeker op de 
Website. 

De doeleinden van de cookies zijn als volgt: 

- Werking van de Website en diensten en beveiliging van de gegevens van de Bezoeker en Partners 
voor de uitvoering van diensten: in dit opzicht maken de gebruikte cookies het mogelijk de 
belangrijkste functionaliteiten van de Website te beheren, zoals bijvoorbeeld het beheer van de 
weergavevoorkeuren, het beheer van de verbindingstijd en de beveiliging van de Website. Deze 
cookies hebben een levensduur die beperkt is tot de sessie van de Bezoeker. - Reclame, klantenwerving 
of aanpassing van de dienstverlening: deze cookies zijn bedoeld om de belangstelling van de Bezoeker 
voor producten en diensten en zijn browsegedrag te volgen teneinde hem passende aanbiedingen of 
producten te kunnen aanbieden. De toestemming van de Bezoeker kan te allen tijde worden 
ingetrokken volgens de parameters die hij heeft vastgesteld. Deze cookies worden 13 maanden 
bewaard. 

- Statistische doeleinden en meting van het websitebezoek voor de verwezenlijking van haar legitiem 
belang: deze cookies worden gebruikt in het kader van het legitiem belang om statistieken op te stellen 
over het aantal bezoeken aan de Website, om het aantal Bezoekers te meten, met name hun herkomst 
of de geraadpleegde pagina's. 
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De Bezoeker kan zich verzetten tegen het plaatsen van cookies door zijn internetbrowser of zijn 
terminal daartoe te configureren (informatie beschikbaar in het "Handvest ter bescherming van 
persoonsgegevens"). Deze instelling kan de navigatie van de Bezoeker op de Website en het gebruik 
van bepaalde diensten verstoren. 

ARTIKEL 3 – INTELLECTUELE EIGENDOM 

1. Website 

Pathé Belgium is eigenaar van de domeinnaam www.pathe.be en de mobiele app Pathé. De Website 
en elk van zijn onderdelen (beelden, illustraties, geluiden, teksten, grafische elementen, handvest, 
enz.), met inbegrip van software, databanken en nieuwsbrieven zijn de exclusieve eigendom van Pathé 
België (hierna de "Inhoud"). De reproductie, het downloaden, de weergave, de aanpassing, de 
wijziging, de overdracht of de verspreiding van alle of een deel van de Inhoud is verboden, behalve 
voor het exclusieve doel van informatie voor persoonlijk en privégebruik. 

2. Merken 

Alle handelsmerken of logo's die op de Website voorkomen zijn onderworpen aan de intellectuele 
eigendomsrechten die Pathé België, een onderneming van haar groep of een derde in verband 
daarmee kan hebben. Elk gebruik, op welke manier dan ook, van deze handelsmerken en/of logo's is 
verboden. Pathé België of elke onderneming die de intellectuele eigendomsrechten bezit, behoudt 
zich het recht voor om schadevergoeding te eisen in geval van inbreuk op haar rechten. 

3. Hyperlinks 

Pathé België kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de toegang tot externe Websites en bronnen, 
hun inhoud, reclame, producten, diensten of enige andere informatie of gegevens die beschikbaar zijn 
op of via deze externe Websites of bronnen waarnaar de hyperlinks op de Website verwijzen. In 
principe is het gebruik van de Website voorbehouden voor strikt persoonlijk gebruik. Elke creatie van 
links naar de Website van Pathé België, elke framing van de Website, en meer algemeen elk gebruik 
van een onderdeel van de Website, is onderworpen aan de voorafgaande en uitdrukkelijke 
toestemming van Pathé België. Deze toestemming kan te allen tijde naar goeddunken van Pathé België 
worden ingetrokken. 

ARTIKEL 4 – GEDRAG VAN BEZOEKERS 

Elke Bezoeker moet het internet op een verantwoordelijke manier gebruiken, met respect en 
hoffelijkheid ten aanzien van de rechten van andere internetgebruikers, en in dit verband is het 
verboden: 

- Uitlatingen te doen, gedragingen te stellen of inhoud te publiceren die onwettig, schadelijk, 
bedreigend, beledigend, kwellend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, onfatsoenlijk zijn, die 
inbreuk maken op andermans privacy, inclusief portretrechten, of vanuit racistisch, etnisch oogpunt 
of anderszins verwerpelijk, vernederend of aanstootgevend zijn; 

- De Website te gebruiken voor het weergeven, versturen per e-mail of anderszins overdragen naar 
Bezoekers van ongevraagd of ongeoorloofd reclame- of promotiemateriaal, of materiaal dat 
softwarevirussen of andere kwaadaardige computercode, bestanden of programma's bevat; 

- De toegang en het vreedzaam gebruik van de Website door Bezoekers te belemmeren; 

- Toegang te krijgen tot vertrouwelijke gegevens en privé-servers van Pathé België; 
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- Pogingen te ondernemen om de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk te peilen, te 
doorgronden of te testen, of om zonder toestemming maatregelen inzake beveiliging of authentisering 
te doorbreken; 

- Zich voor te doen als een ander persoon; 

- Een illegale daad te plegen. 

ARTIKEL 5 – KLANTENACCOUNT 

De Bezoeker kan een klantenaccount nodig hebben om sommige diensten van de Website te 
gebruiken, in het bijzonder voor het beheer van reserveringen, abonnementen en het 
getrouwheidsprogramma. De Bezoeker kan er met name zijn gegevens over burgerlijke staat en zijn 
betaalmiddelen registreren. 

Elke persoon die 16 jaar of ouder is en in België woont, kan een klantenaccount openen. Pathé België 
behoudt zich het recht voor om op elk moment elk document op te vragen om de identiteit te 
rechtvaardigen van de persoon die een klantenaccount wenst aan te maken, met name in het geval 
van homonimiteit of meerdere accounts die aan eenzelfde identificatiemiddel zijn toegekend. Zodra 
de aanmaak van de klantenaccount is voltooid, wordt per e-mail een bevestiging van de inschrijving 
gezonden naar het bij de inschrijving opgegeven adres. Om zijn klantenaccount te beschermen, moet 
de Bezoeker zijn wachtwoord geheimhouden. De Bezoeker is als enige verantwoordelijk voor de 
activiteit die op of via zijn klantenaccount wordt gesteld. De Bezoeker moet ervoor zorgen dat hij 
hetzelfde wachtwoord als het wachtwoord dat aan zijn klantenaccount is gekoppeld niet opnieuw 
gebruikt voor toepassingen van derden. Indien de Bezoeker ontdekt dat zijn wachtwoord of 
klantenaccount op ongeoorloofde wijze is gebruikt, dient hij zijn inloggegevens onmiddellijk te wijzigen 
en, indien nodig, contact op te nemen met de klantendienst van Pathé Belgium. In geen geval kan 
Pathé België verantwoordelijk worden gesteld voor enige activiteit op deze klantenaccount. 

De klantendienst van Pathé België moet onmiddellijk op de hoogte worden gebracht van elk 
(vermeend of vastgesteld) ongeoorloofd gebruik van de account of elke (vermeende of vastgestelde) 
inbreuk op de beveiliging, met inbegrip van verlies, diefstal of openbaarmaking (al dan niet per 
ongeluk) van de gebruikersnaam en het wachtwoord. De Bezoeker zal dan zijn wachtwoord opnieuw 
moeten instellen om zijn account te beveiligen. 

ARTIKEL 6 - AANSPRAKELIJKHEID 

Pathé België zal alles in het werk stellen om de goede en veilige werking van de Website te allen tijde 
te waarborgen. In geen geval kan Pathé België aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte 
schade die een Bezoeker zou kunnen lijden als gevolg van het raadplegen of het gebruik van de 
Website, ongeacht de oorzaken, de oorsprong, de aard of de gevolgen, en met name in geval van 
onderbreking of ontoegankelijkheid van de Website, alsmede in geval van schade als gevolg van de 
aanwezigheid van kwaadaardige computercode, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, 
computervirussen, of frauduleuze handelingen van derden (zoals inbraak) vanaf de Website. 

Pathé België behoudt zich het recht voor de Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. 
Pathé België raadt de Bezoeker aan de AG regelmatig te raadplegen. Het gebruik van de Website zal 
onderworpen zijn aan de AG die van kracht zijn op het moment van raadpleging en gebruik van de 
Diensten die de Website aanbiedt. 
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Indien een van de clausules van deze AG ongeldig is ten gevolge van een wijziging in de wetgeving, de 
reglementering of een rechterlijke beslissing, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid en de 
naleving van de andere bepalingen van de AG.  


