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hecht veel belang aan uw privacy en is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is opgesteld ter uitvoering van de Verordening (EU) 2016/679 van
het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende
het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (“algemene
verordening gegevensbescherming”).

Door gebruik te maken van onze website, stem je in met de verzameling, het gebruik en de
openbaarmaking van je persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring.
Via onze website kan je informatie aanvragen.

Kanter Lo Photography draagt zorg voor je privacy wanneer je onze website bezoekt. Dit in
overeenstemming met de bepalingen hieronder en met de toepasselijke wetgeving inzake
de bescherming van persoonsgegevens.

Kanter Lo Photography kan deze privacyverklaring wijzigen indien nodig. Wij raden je dan
ook aan om de privacyverklaring na te lezen telkens je ons persoonsgegevens verstrekt via
onze website.

Persoonsgegevens die wij verwerken
We gebruiken je gegevens voor het verzorgen en verbeteren van onze website. Op geen
enkel moment zullen wij jouw persoonlijke gegevens verkopen of gratis ter beschikking
stellen van derden, tenzij dit uitdrukkelijk nodig is om jouw bestelling te voltooien.
Dit is bijvoorbeeld (maar niet gelimiteerd tot) een postorderbedrijf om jouw fotoprint te
kunnen leveren of bij het verwerken van betalingen.

Je deelt op verschillende manieren gegevens met ons. Door de website te gebruiken en
door zelf gegevens in te vullen. Dit is bijvoorbeeld (maar niet gelimiteerd tot) bij het plaatsen
van een bestelling.

https://somethingborrowed.be/


Persoonsgegevens die wij verwerken
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

● Voornaam
● Achternaam
● E-mailadres
● Telefoonnummer
● Internetbrowser en apparaat type
● Websiteverkeer
● Adresgegevens (indien van toepassing)
● BTW-nummer (indien van toepassing)
● Bedrijfsadres (indien van toepassing)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij
persoonsgegevens verwerken
Kanter Lo Photography verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

● Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren

● Om goederen en diensten bij je af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Kanter Lo Photography bewaart de persoonsgegevens zolang als nodig is om

● jouw vraag te kunnen onderzoeken en beantwoorden
● een overeenkomst voor te bereiden, op te stellen en uit te voeren

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van
persoonsgegevens:

● cookies: 2 jaar
● persoonsgegevens: zo lang het vergt om een overeenkomst voor te bereiden, op te

stellen, uit te voeren en op te volgen



Welke ‘cookies’ gebruiken onze websites?
Een ‘cookie’ is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt
opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De website maakt gebruik van drie
soorten cookies: functionele cookies en analytische cookies.

De functionele cookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van
de website en zorgen ervoor dat u er gemakkelijk gebruik van kan maken. U kan het gebruik
van functionele cookies niet weigeren wanneer u onze website bezoekt.

Analytische cookies verzamelen informatie over uw surf- en klikgedrag en over de prestaties
van de website. Op basis van deze informatie optimaliseren we de website. Deze kunt u
weigeren bij uw bezoek aan de website.

● Cookie: Google Analytics
● Naam: _utma
● Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
● Bewaartermijn: 30 dagen

Delen van persoonsgegevens met derden
Je deelt ook anonieme gegevens met ons. Dit zijn gegevens die je met ons deelt zonder
registratie: IP-adres, surfgedrag, herkomst. We gebruiken deze gegevens voor het
verzorgen en verbeteren van onze website. Dit houdt in dat we persoonsgegevens opnemen
in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet
kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Kanter Lo
Photography om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kanter
Lo Photography en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de
verwerking van jouw persoonsgegevens per e-mail naar hello@somethingborrowed.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een
kopie van je identiteitsbewijs en een gemotiveerde tekst met het verzoek mee te sturen. Op
die kopie moet jouw naam zichtbaar zijn. Gegevens zoals kaartnummer, foto,.. mogen wel
niet zichtbaar gemaakt worden. We reageren zo snel mogelijk, zeker binnen vier weken, op
jouw verzoek.



Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van
persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

Je beschikt eveneens over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacy
Commissie:

● Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
● Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
● +32(0)2 274 48 00
● commission@privacycommission.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Kanter Lo Photography neemt veiligheidsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Kanter Lo Photography is niet aansprakelijk voor mogelijke virussen of andere schade,
indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen en
wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze kunnen veroorzaken.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact op via hallo@somethingborrowed.be.
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