
   

 

 

 

VH Fotografie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt 

gerespecteerd.  

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we 

verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te 

waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VH Fotografie houdt zich in alle 

gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. 

Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring; 

• De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig 

zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw 

persoonsgegevens; 

• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van 

uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de 

doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze 

respecteren. 

VH Fotografie, onderdeel van Nimbler BV, BTW BE 0731.971.601, gevestigd te A. Stocletlaan 135, 

2570 Duffel. Vertegenwoordigd door Virginie Hanquinaux. 

In het kader van onze diensten worden door ons persoonsgegevens verzameld en bewaard voor 

verschillende doeleinden, zoals bvb. het opmaken van een factuur of om contact met u te houden, en dit op 

basis van de toepasselijke data protectie en privacywetgeving. Wij houden ons aan de privacywetgeving 

over het verwerken van je gegevens en over het veilig waarborgen hiervan. 

 

 

  



VH Fotografie houdt u gegevens bij die u ons opgeeft via het contactformulier of via e-mail. 

Wij bewaren enkel de gegevens die we écht nodig hebben voor een goede werking van ons bedrijf. 

Contactgegevens die u achterlaat (bv. bij het invullen van ons contactformulier) worden niet langer bewaard 

dan nodig voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. U kan, 

volledig kosteloos, een verzoek indienen om uw gegevens te wissen of om ze niet meer te gebruiken voor 

direct marketing. 

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u 

ontvangen hebben. U heeft het recht om ons te vragen naar de persoonsgegevens die wij over u hebben en 

we kunnen u in beginsel een gratis kopie hiervan geven.  

Denkt u dat uw gegevens niet meer juist of actueel zijn? U heeft het recht om ons te vragen deze te 

corrigeren. 

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie (dit is de toezichthoudende autoriteit 

op het gebied van privacybescherming). 

Indien u vragen, opmerkingen of klachten zou hebben omtrent ons privacy- en cookiebeleid of de verwerking 

van uw persoonsgegevens door ons, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. 

 


