
NELE MOENS FOTOGRAFIE  
 
Privacyverklaring  
Nele Moens Fotografie gevestigd te Alken. 
Is verantwoordelijk voor de verwerking van personengegevens zoals weergegeven in deze 
privacyverklaring  
 
Contactgegevens Nele Moens fotografie 0494722627 info@nelemoens.be 
met vermelding “privacy” BE0659.670.274  
 
Persoonsgegevens die wij verwerken  
Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat 
je deze gegevens zelf aan ons verstrekt hebt.  
Niet per definitie worden alle onderstaande gegevens opgevraagd.  
Indien gewenst kan onze klant/relatie er ook voor kiezen geen gegevens bekend te maken.  
 
Volgende gegevens kunnen wij gebruiken  
Emailadres-naam-adresgegevens-telefoon  
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens  
Wij hebben niet de intentie eender welke gegevens te verzamelen over websitebezoekers.  
Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben 
verzameld neem dan contact op met ons info@nelemoens.be met vermelding “privacy” dan 
verwijderen wij deze informatie.  
 
Met welk doel worden deze gegevens verwerkt  
-maken van gevraagde offerte  
-afhandelen van facturatie  
-verzenden van nieuwsbrief  
-aankondiging van nieuwigheden en speciale acties  
-je te kunnen bellen of mailen zo nodig om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren  
-om goederen en diensten af te leveren  
-om alle wettelijk verplichte zaken af te handelen zoals BTW listing en belastingaangifte  
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren  
Wij bewaren je persoonsgegevens om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden 
verzameld.  
 
Delen van persoonlijke gegevens aan derden  
Deze persoonlijke gegevens zullen ook niet verder gegeven/ noch verkocht worden aan 
derden.  
Enkel voor het uitvoeren van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting.  
 
Cookies of gelijkaardige technieken  
Wij gebruiken geen Cookies of vergelijkbare technieken. 
 
Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen  
Je hebt het recht om je persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of in te trekken op eender 
welk moment via info@nelemoens.be met vermelding “privacy”  



 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen  
Wij nemen de privacy wetgeving serieus en doen er alles aan om misbruik en verlies van 
gegevens tegen te gaan. 
Deze worden beschermd door een firewall om ongewenste openbaarmakingen en 
ongeoorloofde wijzingen tegen te gaan.  
Heeft u de indruk dat deze niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn, 
neem dan contact met mij via info@nelemoens.be met vermelding “privacy”.  
	


