
PRIVACY POLICY - bijgewerkt op 21 mei 2018 

Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van klanten van essenH-
eel belang is en, daar waar wij uw persoonsgegevens verwerkt, doen wij dit conform de bepalingen 
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en van de Belgische wet van 8 
december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 
persoonsgegevens. 

Deze pagina beschrijQ het beleid dat door Erwin Maes Photography en Davinci CreaHve Projects bvba 
wordt toegepast inzake de persoonlijke levenssfeer alsook de verwerking van alle informaHe die ver-
zameld wordt Hjdens of naar aanleiding van uw bezoek aan deze website of contact via email. 

Wij nodigen u dan ook vriendelijk uit om deze privacyverklaring aandachHg te lezen en kennis te ne-
men van de inhoud. Mogelijke toekomsHge aanpassingen zijn niet uit te sluiten. Wij vragen u dan ook 
om geregeld deze privacyverklaring te lezen om op de hoogte te blijven van deze eventuele aanpas-
singen. 

U vindt deze op onze websites :  

hWp://www.erwinmaes.com/privacypolicy2018.pdf 

hWp://www.davinciprojects.com/privacypolicy2018.pdf 

Goedkeuring 

Door gebruik te maken van onze website en diensten, aangeboden door onszelf of door onze Partners 
(Erwin Maes Photography en Davinci CreaHve Projects bvba), aanvaardt u dat bepaalde persoonsge-
gevens automaHsch worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de hierna beschreven 
doeleinden. 

Doel van de verwerking van de persoonsgegevens. 

Bij het versturen van een info formulier via de website en/of plaatsing van een bestelling, zal van u 
een aantal persoonsgegevens gevraagd worden. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de 
correcte en vloWe verwerking van uw bestelling, het voeren van correspondenHe met u, als klant of 
info-aanvrager. De gegevens worden gebruikt om de door u gevraagde goederen en diensten te kun-
nen leveren of om u te kunnen antwoorden op uw gestelde vraag. 

Deze persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op verder contact en/of facturaHe en laten 
ons toe gevolg te geven aan uw vraag.  Deze gegevens zullen nooit commercieel worden gebruikt om 
mailings te verzenden, tenzij uw uitdrukkelijke toestemming op voorhand. 

Verwerking van de persoonsgegevens en de personen die toegang hebben tot de verwerkte gege-
vens 

De verstrekte gegevens worden opgenomen in de bestanden van ons mailprogramma en iCloud con-
tac[iche, en in de facturaHegegevensbestanden (Adobe Indesign). De gegevens zullen enkel verwerkt 
worden in de mate dat de verwerking nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst (bestelling of 
levering van diensten) die u met Erwin Maes Photography of Davinci CreaHve Projects bvba heeQ af-
gesloten. 

http://www.erwinmaes.com/privacypolicy2018.pdf
http://www.davinciprojects.com/privacypolicy2018.pdf


We kunnen de informaHe die we van u hebben verzameld, combineren met de informaHe die we uit 
andere bronnen hebben verkregen, zoals de kruispuntbank van ondernemingen of een andere be-
drijfsregister uitgebaat door een officiële instanHe. Hierdoor kunnen we de algehele nauwkeurigheid 
en volledigheid van de informaHe verbeteren en kunnen we onze contacten met u beter op u af-
stemmen. 

Rechtsgronden voor de verwerking 

De gegevens worden verwerkt op basis van volgende rechtsgrond: 

-    Uw toestemming, voor wat betreQ het bezoek aan onze website. 

-    Een contractuele relaHe van zodra u onze diensten/producten aankoopt. 

Indien u zich verzet tegen de verwerking van uw gegevens, kan de overeenkomst niet verder worden 
uitgevoerd en kan u geen verder gebruik maken van onze diensten. 

In een beveiligd dataregister worden alle wijziging opgeslagen / aangevuld met betrekking tot deze 
persoonsgegevens. 

Delen van de gegevens 

Wij delen uw persoonsgegevens met uw toestemming of indien nodig om een transacHe te voltooien 
of een door u gevraagd product te leveren.  

Uw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht of verzonden worden aan derden, noch openbaar ge-
maakt worden. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan organisaHes in landen buiten de Europe-
se Unie. 

Erwin Maes Photography of Davinci CreaHve Projects bvba behoudt zich wel het recht voor uw gege-
vens te gebruiken of openbaar te maken, wanneer dit noodzakelijk is om de integriteit van de website 
te vrijwaren, wanneer de wet dit eist, wanneer de verwerking voor u van levensbelang is, wanneer de 
verwerking moet gebeuren om een taak van openbaar belang te vervullen of nog wanneer de gege-
vensverwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang te beharHgen. 

Uw rechten met betrekking tot de door ons verzamelde gegevens 

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming, beschikt u over een toegangsrecht, een 
recht tot wijziging en verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben. U heeQ eveneens het 
recht om u te verzeWen tegen hun verwerking binnen de beperkingen van de wetgeving. U heeQ het 
recht uw gegevens over te dragen aan een derde. 

U kunt uw rechten uitoefenen: 

• Ofwel door een brief te versturen aan: Erwin Maes Photography of Davinci CreaHve 
Projects bvba - StaHonsstraat 55C001/002 - 3840 Borgloon, België, ondernemings-
nummers : Erwin Maes Photography BE0729395458, Davinci CreaHve Projects bvba 
BE0475617625. 

Termijn van bewaring van uw gegevens 



Uw gegevens worden opgeslagen voor een periode van 10 jaar. Deze termijn is ingegeven door een 
weWelijke bepaling, en is conform de weWelijke bepalingen van toepassing op de contractuele rela-
Hes. Wij zijn ook verplicht om facturen bij te houden , 7 jaren volgende op het boekjaar waarop deze 
gegevens betrekking hebben.  concreet kunnen dit bijna 9 kalenderjaren zijn.  In uitzonderlijke geval-
len houden wij de facturen langer bij, bv wanneer het om een servicecontract gaat, of een lopende 
job die een langere uitvoeringstermijn heeQ dan 7 jaar. (bv onderhoud en constante updaHng van een 
website of up to date houden van een cataloog, …), of op uw vraag. 

Veiligheid en vertrouwelijkheid 

Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden en hebben vei-
ligheidsmaatregelen genomen om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van deze per-
soonsgegevens te voorkomen.  Geen personeel of derden hebben toegang tot de adresgegevens van 
onze contactpersonen.  De backups van de facturen en documenten zijn versleuteld en worden niet 
in de cloud bewaard. Enkel het adresboek zelf met naam, telefoonnummer en emailadres wordt ge-
backupped via iCloud, zie verder. 

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke en verwerker 

Uw gegevens worden verwerkt door Erwin Maes. U kan ons contacteren op volgend e-mailadres: er-
winmaes@mac.com. 

Cookies 

Cookies zijn kleine bestanden die via de website Hjdelijk op uw harde schijf worden opgeslagen. Deze 
kleine bestanden vergemakkelijken de navigaHe en dragen in hoge mate bij tot de gebruiksvriende-
lijkheid van de website. Het surfen op onze website kan de installaHe van cookies op uw computer tot 
gevolg hebben. Zij vereenvoudigen het bezoek en verbeteren de ergonomie van de dialoog. 

Indien u door de browser wenst verwifgd te worden wanneer er een cookie wordt verzonden, kan u 
uw browserinstellingen aanpassen. U kunt de installaHe van deze cookies op uw computer weigeren, 
maar zulke weigering kan de toegang tot bepaalde diensten van de websites in de weg staan. 

Indien u geen cookies wenst te ontvangen, kan u in uw browserinstellingen kiezen voor “geen cookies 
accepteren”. U ontvangt dan geen cookies meer. Dit kan echter leiden tot verlies aan funcHonaliteiten 
en verlies aan gebruiksvriendelijkheid van de website. 

Op onze website gebruiken we enkel funcHonele cookies, geen tracking cookies. 

Links naar andere websites 

Links die opgenomen zijn op de website zijn louter ter informaHeve Htel. Ondanks zorgvuldige inhou-
delijke controle wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, noch voor de inhouden van externe links, 
noch voor de eerbiediging van een beleid inzake persoonlijke levenssfeer dat idenHek is aan het be-
leid zoals hierbij gedefinieerd. Bij het betreden van de externe links leest u best het privacybeleid van 
de betrokken website door. 

mailto:erwinmaes@mac.com
mailto:erwinmaes@mac.com


iCloud Apple mail en contacCiches met gegevens klanten en leveranciers 

Wij gebruiken een zakelijke iCloud account waar alle contactgegevens en mails worden gesynchroni-
seerd (deze backup is beveiligd door Apple en de privacy regels van Apple gelden hier).  

Wij zien er op toe dat we regelmaHg het paswoord vervangen en dat we 2 factor authenHcaHon ge-
bruiken indien nodig. Dit om de gegevens te vrijwaren van diefstal. Meer info over de privacyvoor-
waarden van Apple vindt u hier :  
- hWps://www.apple.com/benl/legal/internet-services/icloud/nl/terms.html  
- hWps://www.apple.com/benl/legal/privacy/nl/  

Gegevensbeschermingsautoriteit 

Voor elke aanvullende informaHe of elke klacht met betrekking tot de verwerking van uw persoons-
gegevens, kunt u zich wenden tot 

- de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, website www.privacycom-
mission.be 

- Erwin Maes, als zaakvoerder van zowel Erwin maes Photography als van Davinci CreaHve Projects 
bvba, op tel. 012 230198 of op erwinmaes@mac.com. 

—————————————————————————-
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