
PRIVACYVERKLARING	  
	  

Peter	  Nackaerts	  Photography	  met	  uithangbord	  “fotobedrijf”,	  gevestigd	  te	  
Hooiveld	  11,	  2520	  Ranst,	  is	  verantwoordelijk	  	  voor	  de	  verwerking	  van	  
persoonsgegevens	  zoals	  weergegeven	  in	  deze	  privacyverklaring.	  
	  
Wij	  zijn	  er	  van	  bewust	  dat	  u	  vertrouwen	  stelt	  in	  ons.	  	  
Wij	  zien	  het	  dan	  ook	  als	  onze	  verantwoordelijkheid	  om	  uw	  privacy	  te	  
beschermen.	  	  
	  
Op	  deze	  pagina	  laten	  we	  u	  weten	  welke	  gegevens	  we	  verzamelen,	  waarom	  we	  
deze	  gegevens	  verzamelen	  en	  hoe	  we	  hiermee	  uw	  gebruikservaring	  verbeteren.	  	  
	  
Dit	  privacybeleid	  is	  van	  toepassing	  op	  de	  diensten	  van	  fotobedrijf.	  	  
U	  dient	  zich	  ervan	  bewust	  te	  zijn	  dat	  wij	  niet	  verantwoordelijk	  zijn	  voor	  het	  
privacybeleid	  van	  andere	  sites	  en	  bronnen.	  	  
	  
Wij	  respecteren	  de	  privacy	  van	  iedereen	  en	  dragen	  er	  zorg	  voor	  dat	  de	  
persoonlijke	  informatie	  die	  u	  ons	  verschaft	  vertrouwelijk	  wordt	  behandeld.	  
	  
Hebt	  u	  meer	  vragen	  omtrent	  ons	  privacy	  beleid	  kan	  u	  steeds	  terecht	  via	  email	  op	  
info@fotobedrijf.be	  of	  telefonisch	  via	  het	  nummer	  +3248676035.	  
	  
1.	  Verwerkingsdoeleinden	  
	  
Wij	  verzamelen	  en	  verwerken	  de	  persoonsgegevens	  van	  klanten	  voor	  klanten-‐	  
en	  orderbeheer	  (o.a.	  klantenadministratie,	  opvolgen	  van	  bestellingen	  en	  
leveringen,	  facturatie,	  verzenden	  van	  marketing	  en	  gepersonaliseerde	  reclame)	  
en	  om	  de	  dienst	  te	  kunnen	  uitvoeren.	  
	  
2.	  Rechtsgrond	  van	  de	  verwerking	  
	  
Persoonsgegevens	  worden	  verwerkt	  op	  basis	  van	  artikel	  6.1.	  (a)	  toestemming,	  
van	  de	  Algemene	  Verordening	  Gegevensbescherming.	  
In	  zoverre	  de	  verwerking	  van	  de	  persoonsgegevens	  plaatsvindt	  op	  basis	  van	  
artikel	  6.1.	  a)	  (toestemming),	  heeft	  de	  klant	  steeds	  het	  recht	  om	  de	  gegeven	  
toestemming	  terug	  in	  te	  trekken.	  
	  
3.	  Bewaarperiode	  
	  
De	  persoonsgegevens	  verwerkt	  voor	  klantenbeheer	  zullen	  worden	  bewaard	  
gedurende	  de	  termijn	  die	  noodzakelijk	  is	  om	  aan	  de	  wettelijke	  vereisten	  te	  
voldoen	  (onder	  andere	  op	  het	  gebied	  van	  boekhouding).	  
	  
4.	  Recht	  van	  inzage,	  wijziging	  en	  overdracht	  
	  
Klanten	  hebben	  ten	  alle	  tijden	  het	  recht	  op	  inzage	  van	  zijn	  of	  haar	  klantgegevens	  
en	  kan	  ze	  verbeteren	  of	  laten	  verbeteren.	  Verwijderen,	  de	  verwerking	  laten	  
beperken	  en	  bezwaar	  maken	  op	  basis	  van	  artikel	  6.1	  AVG.	  



5.	  Direct	  mailing	  en	  mailinglijsten	  
	  
Alle	  gegevens	  die	  door	  ons	  worden	  opgenomen	  in	  onze	  mailinglijsten	  zijn	  
bekomen	  via	  onze	  contactformulieren.	  
Ze	  worden	  bewaard	  op	  een	  beveiligde	  server	  en	  worden	  op	  geen	  enkel	  moment	  
doorgegeven	  aan	  derden.	  
Onderaan	  iedere	  mailing	  vindt	  u	  de	  mogelijkheid	  om	  uw	  gegevens	  aan	  te	  passen	  
of	  om	  u	  af	  te	  melden.	  
Als	  u	  uw	  gegevens	  aan	  wilt	  passen	  of	  uzelf	  uit	  onze	  bestanden	  wilt	  laten	  halen,	  
kunt	  u	  contact	  met	  ons	  op	  nemen.	  Zie	  onderstaande	  contactgegevens.	  
	  
6.	  Cookies	  
	  
Onze	  websites	  maken	  geen	  gebruik	  van	  cookies.	  Er	  worden	  door	  ons	  op	  deze	  
manier	  geen	  gegevens	  verzameld.	  
	  
7.	  Klachten	  
	  
Elke	  klant	  heeft	  het	  recht	  om	  een	  klacht	  in	  te	  dienen	  bij	  de	  Commissie	  voor	  de	  
Bescherming	  van	  de	  	  Persoonlijke	  Levenssfeer,	  gevestigd	  op	  volgend	  adres	  :	  
Drukpersstraat	  35	  te	  1000	  Brussel	  
	  


