Privacybeleid
Door mijn website te raadplegen en mijn diensten te gebruiken,
verklaart u dat u dit Privacybeleid en de toepasselijke praktijken voor
de verzameling en behandeling van informatie en persoonsgegevens
heeft gelezen en begrepen.
Dit Privacybeleid update info : update 12 maart 2019.
Wij kunnen dit privacybeleid mogelijks wijzigen, indien nodig.
Controleer deze pagina dus regelmatig om op de hoogte te blijven
van eventuele updates.
Dit privacybeleid bevat informatie over de verzameling, de
verwerking en gebruik van de persoonsgegevens die u mij bezorgt via
mijn email contactadres/link op m’n website. Ik verwerk en gebruik
deze persoonsgegevens enkel in overeenstemming met de bepalingen
van dit privacybeleid en de toepasselijke wetgeving betreffende de
verwerking van persoonsgegevens. Hieronder vindt u informatie met
betrekking tot de volgende onderwerpen:
1)
2)
3)
4)
5)

Welke informatie ik over u verzamel.
Hoe ik uw informatie gebruik.
Met wie ik uw informatie deel.
Hoe lang ik uw informatie bewaar.
Uw rechten en keuzes met betrekking tot de verzameling en
verwerking van uw persoonsgegevens.
6) Bescherming van uw persoonsgegevens.
7) Externe links.
8) Wijziging van dit Privacybeleid.
9) Cookies.
10) Contact.

1) Welke informatie ik over u verzamel :
Ik ontvang en bewaar, indien nodig met het oog op een
samenwerking, alle informatie die u via m’n website en mijn contact
email adres invoert en mij toestuurt. Dit omvat, in de praktijk,
informatie die eventueel gebruikt kan worden om u rechtstreeks te
identificeren en te kunnen contacteren.
Persoonlijke informatie is die informatie die ik louter gebruik m.b.t de
(eventuele) camera- en montageopdracht, meerbepaald :
uw voor- en achternaam, telefoonnummer(s), contactadres, e-mail, en
de geplande opnamedatum of eventueel mogelijke data van de door
u gevraagde opdracht of optie tot opdracht.
2) Hoe ik uw informatie gebruik :
De persoonsgegevens dewelke hierboven gedefinieerd gebruik ik
uitsluitend :
• om in het algemeen met u te communiceren en u informatie te
verstrekken over de door u gevraagde info over mijn camera- en
montage diensten.
• om uw reservering van mijn diensten te vergemakkelijken.
• om op uw vragen en opmerkingen te kunnen antwoorden.
• om uw belangstelling voor onze diensten en m’n website te meten,
teneinde deze te verbeteren.
• om u op de hoogte te brengen m.b.t aanbiedingen i.v.m mijn
camera- en montage diensten.
• om eventuele geschillen of problemen uit te klaren en op te lossen.
• om mogelijke verboden of illegale activiteiten te voorkomen.
• om mijn algemene voorwaarden te laten naleven.

3) Met wie ik uw informatie deel :
Ik kan uw informatie delen onder de vorm van gedeelten van uw
beeldmateriaal(het audio visueel eindproduct/montage die ik aan u
afleverde). Maar dit louter met het oog op sumiere ‘promotie’ voor
mijn camera- en montage diensten.
• Mogelijke klanten, zoals sportieve en culturele organisaties,
waaronder toneelverenigingen, dansverenigingen, e.d meer. Evenals
organisaties inzake zakelijke evenementen, ondernemingen in het
algemeen, particulieren, eenieder die interesse heeft om een film of
clip door mij te laten maken : sponsors, supporters en publiek.
Alleen dergelijke potentiële klanten hebben daarom soms mogelijk
toegang tot uw door mij geproduceerde beeldproductie. Meestal
krijgen potentiële klanten slechts gedeelten te zien met het oog zich
een ‘beeld’ te kunnen vormen van de aard, genre en stijl van mijn
audio-visuele producties. Ze mogen deze beelden alleen bekijken bij
mij in besloten kring of gebruiken binnen de besloten kring van hun
eigen organisatie. Voor zover dat nuttig zou kunnen zijn voor het
beoogde project.
• Partnerwebsites. Als u vanaf een andere website uit de audio- of
visuele branche naar mijn website bent doorverwezen, is het
mogelijk dat wij uw registratie-informatie, zoals uw naam, emailadres, postadres en telefoonnummer, delen met de website die u
heeft doorverwezen. Ik heb geen beperkingen geplaatst op het
gebruik van uw persoonlijke informatie door de partner- of andere
verwijzende website en adviseer u het privacybeleid te lezen van elke
website die u naar deze site heeft doorverwezen.
Het is mogelijk dat ik uw informatie deel indien ik meen dat dit
noodzakelijk is m.b.t mogelijke juridische procedures, om mijn
juridische rechten en plichten uit te oefenen, ter verdediging t.o.v
juridische claims. Of voor zover in enig ander opzicht door de wet
wordt vereist. In dergelijke gevallen behoud ik me het recht voor om
gebruik te maken of afstand te doen van elk juridisch bezwaar of
recht dat mij ter beschikking staat. Om een onderzoek in te stellen,
preventieve maatregelen of stappen te nemen met betrekking tot

illegale of vermoedelijk illegale activiteiten, om de rechten, het
eigendom de privacy en de veiligheid van m’n bedrijf, m’n klanten of
anderen te beschermen en te verdedigen en in verband met m’n
Gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten.
4) Hoe lang bewaar ik uw informatie :
Ik zal uw persoonlijke informatie niet langer bewaren dan nodig is
voor onze zakelijke doeleinden of wettelijke verplichtingen.
Het is gangbaar dat ik bepaalde informatie bewaar gedurende een
periode louter om een efficiënte communicatie i.v.m het geleverde
audio-visuele product dat u bij mij bestelde en aankocht, onderling
te kunnen uitwisselen.
5) Uw rechten en keuzes met betrekking tot de verzameling en
verwerking van uw persoonsgegevens
* U heeft het recht om mij te vragen welke persoonlijke informatie ik
precies over u bewaar door contact op te nemen op het onderstaande
adres, waarna ik u deze informatie uiteraard zo snel mogelijk bezorg.
* Ik tracht te verzekeren dat uw persoonlijke informatie relevant is
voor ons beider bedoelde gebruik en dat ze nauwkeurig en volledig
is. U kunt ten allen tijde de informatie die u mij heeft verstrekt
inkijken, aanvullen, updaten of laten verwijderen.
6) Bescherming van uw persoonsgegevens
Wij willen dat u met vertrouwen gebruikmaakt van mijn audiovisuele diensten en doen dan ook het nodige om de informatie die
wij verzamelen te beschermen. Hoewel geen enkele website
volledige veiligheid kan garanderen, gebruiken wij passende fysieke,
administratieve, technische en organisatorische maatregelen om de
persoonlijke informatie die u ons verstrekt te beschermen tegen
ongeoorloofde of illegale toegang, gebruik of onthulling en tegen
onopzettelijk verlies, schade, aantasting of vernietiging. Zo mogen
bijvoorbeeld alleen bevoegde werknemers persoonlijke informatie

raadplegen, en dan nog alleen voor toegestane zakelijke doeleinden.
Verder gebruiken wij encryptie wanneer wij gevoelige persoonlijke
informatie over u verzenden tussen uw systeem en het onze of dat
van de partijen met wie wij gevoelige informatie delen, en gebruiken
wij firewalls en detectiesystemen om te voorkomen dat onbevoegde
personen toegang krijgen tot uw informatie.
7) Externe links
Mijn website kan links naar websites van derde partijen bevatten. Als
u via deze links andere websites bezoekt, is het mogelijk dat de
uitbaters van deze websites informatie over u verzamelen die zij
zullen gebruiken volgens hun eigen privacybeleid, dat kan afwijken
van mijn privacybeleid. Raadzaam kan zijn om daarom ook de
privacyverklaringen op de andere websites door te lezen, zodat u
kennis heeft genomen van hun procedures.
8) Wijziging van dit Privacybeleid
Het is mogelijk dat ik dit privacybeleid in de toekomst wijzig of
aanpas. Ik zal de eventuele update-datum hiervan onderaan deze
pagina vermelden en elke gewijzigde versie zal vanaf haar publicatie
van kracht zijn. In geval van belangrijke wijzigingen, kunnen wij u op
de hoogte brengen door ofwel een kennisgeving te sturen naar het emailadres dat u mij bij de registratie of contactname hebt
doorgegeven. Ofwel door een kennisgeving op deze website te
plaatsen. Het is raadzaam richtlijnen inzake privacybeleid geregeld
door te nemen.

9) Welke soorten mogelijke cookies worden gebruikt ?

Cookies helpen u, om toegang te krijgen tot m’n site en alle functies
te kunnen gebruiken. Zonder deze cookies zou onze website minder
optimaal werken of zou u bepaalde functies mogelijks niet kunnen
gebruiken. Cookies worden eventueel gebruikt om eventueel
mogelijke fraude op te sporen en te voorkomen.
Cookies voor analytische doeleinden en maatwerk
Teneinde uw ervaring op onze website zo soepel en aangenaam
mogelijk maken, kan ik cookies gebruiken om inzicht te verschaffen
in de manier waarop mijn website wordt gebruikt en wat evt. kan
verbetert worden qua gebruikerservaring. Cookies kunnen anonieme
informatie geven die hier helpt inzicht in te krijgen. Wat bezoekers
interessant vinden binnen de website en met welke aspecten zij
mogelijks problemen ervaren. Cookies worden gebruikt om
bezoekers deze site te helpen bereiken.
Hoe kan ik mijn cookie-instellingen aanpassen?
Indien u besluit dat er geen cookies mogen opgeslagen worden in uw
browser, gelieve er dan rekening mee te houden dat u mogelijks
sommige functies op deze website niet of slechts deels zult kunnen
gebruiken.
Als u wilt controleren of voorkomen dat cookies geplaatst worden in
uw browser, kunt u de instellingen van uw browser wijzigen om
meldingen te ontvangen wanneer er cookies worden gebruikt of om
de opslag van cookies volledig te blokkeren. U kunt ook cookies die
al in uw browser zijn opgeslagen, verwijderen. Waar u deze
instellingen kunt vinden, is afhankelijk van uw browser. Door de
“Help”-sectie in uw browser te gebruiken, kunt u deze instellingen
vinden.

10) Contact
Indien u vragen heeft over dit privacybeleid of indien u uw recht van
toegang tot of verbetering van uw persoonsgegevens wenst uit te
oefenen, kunt u in eerste lijn contact opnemen via :
email : info@filipmuyldermans.be
telefonisch : 0495/65.19.11
Filip Muyldermans
Cameraman - Videograaf - Monteur
(Laatste update : 12 Maart 2019)

