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Super-Foto bekommert zich om uw privacy! We houden dan ook maximaal rekening met uw feedback. Super-Foto verwerkt in alle transparantie 
persoonsgegevens van gebruikers en klanten of mensen die ons contacteren om eventueel gebruik te maken van onze diensten. In deze privacy 
Policy informeren wij u graag over welke gegevens wij verwerken en waarom. Arne Jacobs is de verantwoordelijke met betrekking tot de 
verwerking ervan. Lees deze informatie aandachtig door zodat u begrijpt hoe wij gegevens verwerken, hoe wij uw info beveiligen en wat uw verwerking ervan. Lees deze informatie aandachtig door zodat u begrijpt hoe wij gegevens verwerken, hoe wij uw info beveiligen en wat uw 
rechten zijn.  U heeft steeds volledige inzage, kan aanpassingen vragen of vragen dat gegevens definitief verwijdert worden. Dat is geen enkel 
probleem! We vragen eenieder onze policy goed door te nemen en alles aandachtig te lezen. Dank bijvoorbaat voor uw moeite en begrip.

NEDERLANDS *  ENGLISH  *  FRENCH

Vragen? Contacteer ons op 0476/708.751 of info@super-foto.be
Questions? Vous pouvez me contacter au 0476/708.751 ou info@super-foto.be
Questions? Please feel free to call me on 0476/708.751 or info@super-foto.be
------------------------------------------------------------------
Contact (Adress): Willekensmolenstraat 229/13, 3500 HASSELT, BELGIUM

Welk soort gegevens verwerkt Super-Foto?
Wij verwerken enkel hoogst noodzakelijke gegevens die we veelal van u rechtstreeks ontvangen. Bijvoorbeeld wanneer u zich per mail of 
telefonisch aanmeld of inlichtingen verschaft. Dan geeft u zelf (relevante) info op. U geniet daarbij volledige vrijheid, Het is echter wel zo dat u telefonisch aanmeld of inlichtingen verschaft. Dan geeft u zelf (relevante) info op. U geniet daarbij volledige vrijheid, Het is echter wel zo dat u 
voor een goede dienstverlening  best uw wensen zo goed mogelijk omschrijft. Automatische gegevens kunnen worden bijgehouden wanneer het 
om mailverkeer of electroische communicatie gaat (gsm, social media, ...)  Via verschillende bronnen beschikken wij dus mogelijkerwijs over info 
van u en quasi altijd door u. U bent nooit iets verplicht m.b.t. uw gegevens.

Via een bezoek aan onze website zou u surfgedrag in kaart kunnen worden gebracht. Ook gegevens die uw internetbrowser doorstuurt kan info Via een bezoek aan onze website zou u surfgedrag in kaart kunnen worden gebracht. Ook gegevens die uw internetbrowser doorstuurt kan info 
verschaffen. Deze gegevens worden niet - of niet doelbewust verzameld. We zijn verantwoordelijk voor persoonsgegevens binnen ons bedrijf. 
Externe partijen worden zoveel als mogelijk gemeden. Door gebruik of inschakeling van een ander (extern) technisch medium, bv webservers, 
google, facebook, instagram, ... kan mogelijk toegang gekregen worden tot andere data. Daar wordt door Super-Foto geen 
gebruik van gemaakt (privacy by default). We zijn zelf gebruiker in dat laatste geval en niet aansprakelijk voor externe bedrijven.
Tijd, uur, datum kan eventueel afgeleid worden uit mails, telefoongesprekken en bv. social media.  Via het bezoeken van de site zou in principe uw Tijd, uur, datum kan eventueel afgeleid worden uit mails, telefoongesprekken en bv. social media.  Via het bezoeken van de site zou in principe uw 
IP-adres en internetbrowser te achterhalen zijn. Geen tools of programmás worden daarvoor door ons gebruikt ter registratie. Wij hanteren 
een privacy by Default policy hetgeen betekent dat we geen gegevens bewaren of raadplegen zonder dat dit echt nodig is.

Bij gebruik van mobiele website of apṕs kan er nagegaan worden welke info u meestuurt, bv. mobiele / advertising ID nummer (AAID of IDFA). U 
kunt normaliter deze nummers resetten. Op de website van google en/of Apple kan u meer info terugvinden.

Voor dienst en marketingactiviteiten zouden wij van cross-device tracking kunnen gebruikt maken. Het zou ons in staat stellen surfgedrag op Voor dienst en marketingactiviteiten zouden wij van cross-device tracking kunnen gebruikt maken. Het zou ons in staat stellen surfgedrag op 
meerdere apparaten -die met elkaar gekoppeld zijn - te volgen en dee gegevens te combineren. De manier waarop uw eigen apparaten deze 
gegevens delen, kunt u zelf aanpassen. Dit voor elk apparaat afzonderlijk. Cross-device is niet iets waar Super-Foto momenteel al gebruik van 
maakt. Dat is echter wel een optie waar u zich nu reeds van bewust dient te zijn. 

Aanmelden op de nieuwsbrief is een keuzemogelijkheid die wij u aanbieden. Wij kunnen dan ook administratie gegevens daaromtrent bijhouden. Aanmelden op de nieuwsbrief is een keuzemogelijkheid die wij u aanbieden. Wij kunnen dan ook administratie gegevens daaromtrent bijhouden. 
Bv. als u aangeeft waarin u interesse heeft. Ook eerder koopgedrag kan een rol spelen mits hier gegronde redenen voor zijn, Als u vaker gebruik 
maakt van onze diensten kan dit nuttig zijn om bijvoorbeeld kortingen toe te passen. Transactie- en betalingsgegevens kunnen dan ook 
verzameld worden. Dergelijke info staat steeds in het teken van een aanbod op maat zodat we u niet nodeloos contacteren. We willen ten dienste 
van onze klanten kunnen staan door te personaliseren en gericht aan uw wensen tegemoet te komen. Indien in de loop der tijd dus 
veranderingen in uw interesses zijn of u vindt onze info niet langer opportuun kan u zich altijd uitschrijven op de nieuwsbrief. U kan ons daarvoor veranderingen in uw interesses zijn of u vindt onze info niet langer opportuun kan u zich altijd uitschrijven op de nieuwsbrief. U kan ons daarvoor 



Bestelling - betaling en facturatie van elke klant afzonderlijk
Wanneer u een fotoproduct, reportage of andere dienst wenst te bestellen, te bevestigen of te betalen is het in bepaalde gevallen mogelijk dat 
uw legitimatiebewijs wordt gevraagd. De info is vereist om bv. te kunnen nagaan of u meerderjarig bent. Indien dit niet het geval is, dienen we 
bijkomende info op te vragen bij ouders of voogd, Idem inzake toestemming, bestelling enzovoort. Met betrekking tot het opstellen van passende
offertes en correcte facturen dienen we in het bezit te zijn van alle gegevens die de wet ons daaromtrent oplegd. 
naam, e-mailadres, geboortedatum, adres, contactpersoon, btw of kvk nummer, telefoon, email, rekeningnummer, foto, ...naam, e-mailadres, geboortedatum, adres, contactpersoon, btw of kvk nummer, telefoon, email, rekeningnummer, foto, ...
We moeten aan allerhande verplichtingen voldoen en vanzelfsprekend moet deze info van u om die redenen verkregen.  In alle gevallen dienen 
wij de autoriteiten en hun wetgeving te respecteren. Wij doen al het nodige om te voldoen aan de fiscale en andere wet - en regelgeving.  De 
betalingsverwerkers, boekhouding en overheden kunnen daarom als ́verantwoordelijkéworden beschouwd voor hun gegevensverzerkende 
activiteiten. Hun GDPR policy is in deze van toepassing daar zij hun eigen verplichtingen hebben. Check steeds de privacyinstellingen op 
desbetreffende website en voor elk account dat u heeft. desbetreffende website en voor elk account dat u heeft. 

Waarom verwerkt Super-Foto uw gegevens?
Wij kunnen de verzamelde gegevens voor onderstaande doeleinden gebruiken.
- Verlenen Van diensten: 
wij verwerken uw gegevens in eerste instantie om de uitvoering van uw opdracht mogelijk te maken comform de verkoopsovereenkomst. Om 
ervoor te zorgen dat u vraag ingewilligd wordt en uw tevredenheid maximaal is. Kwaliteit bestaat bij Super-Foto uit inzage, inspraak en 
toestemming en goede producten en diensten aan elke klant leveren. Wij verwerken wel gegevens voor:
* facturatie en incassodoeleinden. Bv berichten per mail, sms, whatsapp, social media, ...* facturatie en incassodoeleinden. Bv berichten per mail, sms, whatsapp, social media, ...
** schuldvordering
*** administratie en intern beheer
**** kwaliteitscontrole: permanente evaluatie en verbetering. VOCU Management - wereld die verandert: Volatility, uncertainty, complexity and 
ambiguity
***** het tonen van info in overeenstemming met het door u gebruikte apparaat, browser en programmás.

- Marketing en communicatiedoeleinden kunnen de volgende zijn:
* opstelen van anonieme statische informatie bv statistieken voor analyse van doelgroep, prijsbeleid enzovoort om deze te verbeteren.* opstelen van anonieme statische informatie bv statistieken voor analyse van doelgroep, prijsbeleid enzovoort om deze te verbeteren.
** netwerking en laagdrempeligheid. Alle kanalen, ook social media, worden ingezet om bereikbaar te zijn, bekendheid te verhogen en visibiliteit 
op maat van ons publiek zoveel mogelijk te verzekeren. Meten is weten - beleid waarbij we het publiek willen enthousiasmeren en informeren.
*** Verspreiden van acties of extrás, suggesties, events, gerichte advertenties
**** Klantenbinding: onderhouden van contacten, formeel -en informeel. Ook voor beantwoorden van vragen. Fast-Easy- Fun principe om klant
welkom te heten,  en een goede, blijvende samenwerking mogelijk te maken.welkom te heten,  en een goede, blijvende samenwerking mogelijk te maken.

- Onregelmatigheden, inbreuken, verplichtingen en specials:
Super-Foto houdt rekening met risicós die bv. schadelijk zijn en met algemene en specifieke wetgeving.  In dit kader kunnen wij gegevens 
gebruiken ten behoeve van:
* beveiliging van het door ons gebruikt medium en alle media
** voorkomen, opsporen, tegengaan van fishing, fraude en elk type misbruik of onrechtmatig gebruik van gegevens of een illigale poging er zich 
toegang tot te verschaffen.
*** Geschilregistratie, -bemiddeling en -beslechting, waaronder de behandeling van meldingen van onregelmatigheden*** Geschilregistratie, -bemiddeling en -beslechting, waaronder de behandeling van meldingen van onregelmatigheden
**** Naleving van de wetten, zowel burgerlijk als strafrechterlijk. Alle verplichtingen inzake registratie, administratie krijgen de hoogste 
prioriteit.  Om gevolg te kunnen geven aan een eventueel verzoek van de bevoegde autoriteiten dient dus noodzakelijke info verstrekt.
***** De gebruikersvoorwaarden van Super-Foto dienen nageleefd. Om de handhaving en uitvoering ervan dienen we ook gegevens te 
verwerken. Het nemen van maatregelen als handelingen niet in overeenstemming zijn met verkoops- of gebruiksvoorwaarden, behoort daartoe.
Gebruik van promotie, publicatie - of andere doeleindenGebruik van promotie, publicatie - of andere doeleinden

Gegevensverstrekking
Uw gegevens worden voor derden afgeschermd tenzij het handelt over een openbaar profiel dat u aangemaakt heeft bij ons of elders en dat via Uw gegevens worden voor derden afgeschermd tenzij het handelt over een openbaar profiel dat u aangemaakt heeft bij ons of elders en dat via 
ons zichtbaar wordt of consulteerbaar is. Een mogelijk voorbeeld is een facebook vriendschap waarbij bv. uw account tte bezoeken valt door 
deze online vriendschap. Andere gebruikers kunnen mogelijk toegang krijgen tot aanvullende gegevens zoals uw naam, adres, alias enzovoort. A 
Bij verzending van product of dienst of promomateriaal zal bv uw adres en naam op een pakket gebruikt worden en dus in zekere zin kenbaar 
voor een postverwerkingsbedrijf of pakketleverancier, kortom een verwerker - erkend bedrijf - die voor ons moet optreden. Zij hebben 
uiteindelijk wel geheimhoudingsplicht. Ze gebruiken de info uitsluitend voor de dienstverlening aan ons.uiteindelijk wel geheimhoudingsplicht. Ze gebruiken de info uitsluitend voor de dienstverlening aan ons.



Gegevens worden niet verspreid of gedeeld tenzij uitzonderlijk. Als wij in de toekomst een of meerdere activa overdragen aan een derde partij 
of eventueel zouden fusioneren is dit slechts voor de voortzetting van het bestaan en in functie van een continuiteit in dienstverlening. 
Aan derden kunnen we eventueel nog gegevens bekend maken indien:
* u expliciet toestemming geeft of hebt gegeven voor bekendmaking, danwel wij ons hiertoe absoluut genoodzaakt zien
** bij rechterlijk of politioneel bevel
*** verlenen van medewerking aan onderzoek van autoriteiten (belastingen, politie, milieu, ...), bij ernstige overtredingen.
**** Het afdwingen van nakoming van onze gebruiksvoorwaarden
***** Indien gebruiksmateriaal onmiskenbaar onrechtmatig is jegens de betreffende derden.***** Indien gebruiksmateriaal onmiskenbaar onrechtmatig is jegens de betreffende derden.

Opmerking: Gebruik va cookies is door tussenkomst van derden. Wij schakelen geen cookies zelf in. Uiteraard zijn enkele toepassingen ook
verbonden aan gebruik van tools en bezoek van websites. Deze zijn niet door ons ontwikkeld noch geinstalleerd of geintegreerd. Het is de 
cookieverklaring op de desbetreffende site die dient geraadpleegd in voorkomend geval.  Wij staan niet achter een cookiewall

Super-Foto kan, bewust of onbewust, samenwerken met partners of gebruik maken van diensten  gevestigd zijn buiten de Europese 
economische ruimte. Eveneens kunnen de servers daar gevestigd zijn. In zoverre dat gegevens via deze weg worden verstrekt, uitgewisseld of economische ruimte. Eveneens kunnen de servers daar gevestigd zijn. In zoverre dat gegevens via deze weg worden verstrekt, uitgewisseld of 
dienen gedeeld, kan het niveau van het recht op bescherming van persoonsgegevens lager zijn dan in Europa.  Onze gebruikers, leden, klanten 
en volgers geven toestemming voor de doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese economische ruimte.

Wanneer u onze eigen paginás of accounts verlaat en naar een website of pagina van een derde partij gaat of in de digitale omgeving van een Wanneer u onze eigen paginás of accounts verlaat en naar een website of pagina van een derde partij gaat of in de digitale omgeving van een 
derde partij komt, is deze privacyverklaring niet meer vann toepassing en verwijzen wij naar het privacybeleid van de betreffende derde partij. 
Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u op een link klinkt naar een andere website voor meer info e.d.

Beveiligingsprocedures - risk Management / Impact Assessment
Wij verwerken uw gegevens zo minimaal mogelijk: steeds in overeenstemming met de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij Wij verwerken uw gegevens zo minimaal mogelijk: steeds in overeenstemming met de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij 
hebben een summier CRM systeem met beveiligingsprocedures en technische restricties om uw gegevens te beschermen tegen 
onrechtmatige toegang, vernietiging of wijziging. Dit gaat onder meer over paswoordbeleid, gebruik externe gegevensdragers, offline data 
beheer, virusscans, anti-malware beleid, SSL certificaat . Security in de virtuele, digitale en de echte wereld verloopt via procedures die 
constant geperfectioneerd worden. Ongeacht onze juridische verplichtingen, worden uw gegevens altijd vertrouwelijk behadeld. 
Bij elke schending of twijfel, vragen wij u dit direct aan ons te melden. Wij nemen elke melding serieus en onderzoeken elke melding en Bij elke schending of twijfel, vragen wij u dit direct aan ons te melden. Wij nemen elke melding serieus en onderzoeken elke melding en 
beantwoorden deze binnen redelijke termijn. Ook zal de info van de melder steeds vertrouwelijk behandeld worden. Niet elke melder heeft het 
immers per definitie over zichzelf dus brengen we data nauwgezet in kaart. 
Indien een datalek of datadiefstal door ons gekend is, zullen we dofis alles in het werk stellen om het probleem op te lossen en onmiddellijk Indien een datalek of datadiefstal door ons gekend is, zullen we dofis alles in het werk stellen om het probleem op te lossen en onmiddellijk 
maatregelen treffen. De verdere uitdeining zal aangepakt worden en binnen de voorziene termijn zullen wij de privacycommissie en politionele 
diensten op de hoogte brengen. Elk mogelijk gevaar wordt geanalyseerd, klein of groot.  

 Iedereen heeft het recht om vergeten te worden, zijn account, nieuwsbrief of info en beelden te laten verwijderen. Ons uitgangspunt is uw 
verzoek steeds in te willigen behalve bij wettelijke bewaarplichten bv boekhouding. Ook fotomateriaal waarbij een bindend contract werd 
opgemaakt kan een uitzondering hierop zijn. Toch is Data Protectie voor ons van die aard dat we zeker de intentie hebben om al hetgeen te opgemaakt kan een uitzondering hierop zijn. Toch is Data Protectie voor ons van die aard dat we zeker de intentie hebben om al hetgeen te 
doen dat in onze mogelijkheden ligt. We willen interpretaties dan ook zoveel mogelijk uitsluiten en fragmentatie tegengaan. We moderniseren 
en ontwikkelen vernieuwingen om het hoofd te kunnen bieden aan veranderende, globaliserende wereld. Een actieplan voor lekken is steeds 
voorhande.

De jaarlijkse SAFE INTERNET DAY is een extra moment voor ons om onze info up-to-date te houden.  Die dag wordt tevens door ons in de verf De jaarlijkse SAFE INTERNET DAY is een extra moment voor ons om onze info up-to-date te houden.  Die dag wordt tevens door ons in de verf 
gezet om optimaal altijd iedereen de kans te geven of uit te nodigen eventuele meldingen te doen of vragen te stellen. Onze deur staat dofis 
open voor feedback teneinde alle euvels en calamiteiten te vermijden en uniformiteit te garanderen. Er worden zichtbare en onzichtbare 
controlesystemen gehanteerd in functie van de bescherming van al uw gegevens. Bottem line is dat we uw gegevens vragen en/of bewaren 
waar strikt nodig. en nooitt langer bewaren als strikt noodzakelijk.  



Elke impact van welke aard m.b.t. uw gegevens of beelden, steeds melden:
GSM: 0476 /708.751 of info@super-foto.be of per post Willekensmolenstraat 229/13, 3500 Hasselt, Belgium.

Tot Slot:

Privacy maakt deel uit van een groter geheel en staat nooit op zichzelf. Iedereen heeft ermee te maken. Het kadert ook in ons algemeen (online 
en offline) beleid. Stap gerust naar ons of neem contact op, je hoeft niet bang te zijn, we beantwoorden al uw vragen. We zijn resoluut tegen 
creatieve , misbruik en fraude alle aard. Nochtans lijkt het een trend op internet en dus manen we iedereen aan om steeds voorzichtig te zijn.

We roepen om enkel indien u het nodig acht, uw gegevens te delen. Bij enig vermoeden van misbruik, elke onregelmatigheid of elke calamiteit We roepen om enkel indien u het nodig acht, uw gegevens te delen. Bij enig vermoeden van misbruik, elke onregelmatigheid of elke calamiteit 
gelieve direct de site te verlaten en persoonlijk contact op te nemen. Hou er daarom dus altijd rekening dat mensen met slechte bedoelingen 
uw persoonlijke gegevens trachten te bemachtigen. Deel uw wachtwoorden dus eveneens zo min mogelijk. Mocht u slachtoffer zijn van hacking 
of andere cybercriminaliteit, gelieve dan dit ook te melden zodat iedere partij de nodige voorzorgen en maatregelen nemen kan.

In alle gevallen raden wij elke gebruiker/volger / klant/sympathisant aan om usernames en accounts up to date te houden en alle veiligheidsIn alle gevallen raden wij elke gebruiker/volger / klant/sympathisant aan om usernames en accounts up to date te houden en alle veiligheids-
voorschriften steeds na te leven. U doet er goed aan om uw paswoorden minstens elke maand te vervangen.
Ons advies is steeds maximaal het volgende in acht te nemen:

    * Gebruik paswoorden die complex zijn. Hoofletters, kleine letters, speciale tekens en cijfers zouden afgewisseld moeten worden. 
Eveneens mag u hieraan een zin toevoegen, eventueel in een of meerdere talen zodat robots het eveneens moeilijk kunnen opsporen.

    * Gebruik steeds voor diverse sites, diverse paswoorden

    * Deel uw gegevens nooit mee aan derden. Doe nooit op internet wat u in dagelijkse leven ook nooit zou doen.

    * Vermijd gebruik van sites als dropbox. Bezoek uitsluitend beveiligde sites (herkenbaar aan https://) en dewelke een privacybelei hebben. 
Vermijd downloaden waar mogelijk.

    Er bestaan sites waar een pixel is ingebouwd en waarbij men uw surfgedrag kan volgen. U dient zich te realiseren dat malafide sites u dit 
niet altijd kenbaar maken, let dus goed op wanneer u op een link klikt. Soms kan de inhoud afwijken van hetgeen u daadwerkelijk zoekt.

    …

Uiteraard leven we in een steeds veranderende digitale wereld en doen we er bijgevolg alles aan om ons beleid en onze privacypolicy constant Uiteraard leven we in een steeds veranderende digitale wereld en doen we er bijgevolg alles aan om ons beleid en onze privacypolicy constant 
te evalueren en bij te sturen. We raadplegen vakliteratuur, volgen daarvoor seminaries of schakelen experten in bv. Seminarie Punit Bhatia, 
auteur ‘ready for gdpr’, adviesverlening IT-bedrijf Connect-Solutions bvba.

EXTRA : NUTTIGE ADRESSEN:

* PRIVACY COMMISSIE
* MELDPUNT INTERNETFRAUDE
* FOD ECONOMIE
* COMPUTERCRIME / E-COPS* COMPUTERCRIME / E-COPS
* WETGEVING - BESCHERMING PERSOONLIJKE LEVENSSFEER 25 MEI 2018 - GDPR
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