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PRIVACY

Wij zi jn er van bewust dat je  vertrouwen stelt  in ons.  Wij  zien het dan ook

als onze verantwoordeli jkheid om jouw privacy en gegevens te beschermen.

Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als  je  onze

website gebruikt,  waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee

jouw gebruikservaring verbeteren.  Zo begrijp je  precies hoe wij  werken.Dit

privacybeleid is  van toepassing op de diensten van Captured Pics by Manon.

Captured Pics by Manon is  niet  verantwoordeli jk  is  voor het privacybeleid

van andere websites en bronnen.  Door gebruik te maken van deze website

accepteer je  de factor ons privacybeleid.  Captured Pics by Manon

respecteert de privacy van al le gebruikers van haar site en draagt er zorg

voor dat de persoonli jke informatie die je  ons geeft,  vertrouweli jk wordt

behandeld.

GEBRUIK VAN VERZAMELDE GEGEVENS

Wanneer je je  aanmeldt voor één van onze diensten vragen we je om enkel

de noodzakeli jke persoonsgegevens te verstrekken.  Deze gegevens worden

gebruikt



om de dienst uit  te kunnen voeren.  De gegevens worden opgeslagen op

eigen beveil igde servers van Captured Pics by Manon.  Wij  zullen deze

gegevens niet  combineren met andere persoonli jke gegevens waarover wij

beschikken.  

COMMUNICATIE

Wanneer je een e-mail  of  andere berichten naar ons verzendt,  is  het

mogeli jk dat we die berichten bewaren.  Soms vragen wij  je  naar jouw

persoonli jke gegevens als  die relevant zi jn.  

DOELEINDEN

We verzamelen of  gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan

de doeleinden die worden beschreven in dit  privacybeleid tenzij  we van

tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

E-MAILLIJSTEN

Er worden e-mails  verzameld en deze worden alleen maar gebruikt indien

de klant hier uitdrukkeli jk  zi jn toestemming heeft  voor gegeven.  Je kan je

uitschrijven op elk moment naar wens.  E-mails  worden niet doorgegeven

aan derden tenzij  dit  nodig is  ter verwerking van gegevens (facturen,

galeri jen,  online cursussen)

AUTEURSRECHT

Alle beelden op de website en social  media zi jn auteursrechteli jk

beschermd.  indien u zonder toestemming gebruikt maakt van de beelden

zullen gerechteli jke stappen voor ondernomen worden.  

VRAGEN EN FEEDBACK

We controleren regelmatig of  we aan dit  privacybeleid voldoen en volgen

de regelgeving hierover op.  Als  je  vragen hebt over dit  privacybeleid,  kun

je contact met ons opnemen: picsbymanon@hotmail .com -  Captured Pics by

Manon -  BTW BE0774.389.404,  rekeningnr.  BE04734058667831 

De Vadderlaan 43,  3120 Tremelo België.


