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BELEID VOOR DE BESCHERMING VAN GEGEVENS VAN NATUURLIJKE PERSONEN
ART. 1 – ALGEMEEN
Dit beleid is van toepassing op de gegevens van natuurlijke personen die we over u verzamelen wanneer u
onze website utopix.io bezoekt.
Door gebruik te maken van onze website utopix.io of door ons uw gegevens door te geven, ongeacht het
gebruikte kanaal, stemt u in met de volgende bepalingen. Indien u niet met deze bepalingen instemt,
verzoeken wij u onze website niet te gebruiken en ons uw gegevens niet te verstrekken.
U bent volledig vrij om ons uw gegevens niet te door te geven. In dat geval stemt u er echter mee in niet te
profiteren van de volledige visuele mogelijkheden en andere voordelen die door ons bedrijf worden
geboden, met name via onze website utopix.io.
ART.2 - GEGEVENS VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE
Utopix foto's SA, naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te rue
Emile Francqui, 6 Mont Saint Guibert (België), ingeschreven bij de Kruispuntbank van ondernemingen, onder
nummer BE 1435 in het register van rechtspersonen van het Belgische justitiële district Waals-Brabant is
verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens van persoonlijke aard (hierna "gegevens") die u ons
rechtstreeks op onze website internet utopix.io aanlevert.
ART. 3 - GEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN
3.1 Gegevens die we rechtstreeks bij u verzamelen
Deze gegevens kunnen de gegevens bevatten van natuurlijke personen die u aan ons doorgeeft, waaronder
uw naam, voornaam, postadres, vast telefoonnummer, mobiel nummer en uw e-mailadres.
3.2 De gegevens die we verzamelen wanneer u met de website interageert
Onze website maakt gebruik van "cookies". Door deze te gebruiken, stemt u ermee in om cookies op uw
computer, tablet of smartphone te ontvangen. Dankzij cookies kunnen wij u een optimale navigatie op onze
website bieden (ze helpen ons bijvoorbeeld om uw voorkeuren te onthouden tijdens uw bezoek).
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Raadpleeg ons "Cookiebeleid" op onze website voor meer informatie over deze technologie en uw rechten
met betrekking daartoe.
ART. 4 – DOEL VAN HET GEBRUIK VAN UW GEGEVENS
Utopix Pictures gebruikt uw gegevens (inclusief foto's) voor marketingdoeleinden richting bestaande of
potentiële klanten. Utopix Pictures verwerkt uw gegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor ze zijn
verkregen.
ART. 5 - JURIDISCHE BASIS VOOR DE VERWERKING
De rechtsgrondslag voor deze verwerking is gebaseerd op de bepalingen van de Europese verordening
aangaande gegevensbescherming, hetzij met uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens voor de
in punt 4 genoemde doeleinden en / of in de behoefte aan dergelijke verwerking op uitvoering van een
contract waarbij u partij bent of in de uitvoering van precontractuele maatregelen die op uw verzoek zijn
genomen.
ART.6 – OVERDRACHT NAAR DERDE PARTIJEN
Wij verkopen of openbaren de informatie die wij over u verzamelen op geen enkele manier aan derden.
In het kader van het leveren van onze diensten, kunnen we sommige van onze opdrachten geheel of
gedeeltelijk uitbesteden aan onderaannemers die contractueel aan ons zijn gebonden.
Utopix Pictures eist van haar onderaannemers dat ze zich houden aan de voorschriften voor
gegevensbescherming en dat deze onderaannemers voldoende garanties bieden voor de implementatie van
passende technische en organisatorische maatregelen, zodat de verwerking voldoet aan de eisen van de
wetgeving inzake gegevensbescherming en garantie biedt voor de bescherming van uw rechten.
ART.7 - UW RECHTEN
7.1 recht op toegang
U heeft het recht om uw gegevens te allen tijde en kosteloos te raadplegen door een e-mail te sturen naar
hello@utopix.io of door middel van een brief naar het adres van ons hoofdkantoor.
7.2 recht op rectificatie
U heeft het recht te eisen dat onjuiste gegevens worden gecorrigeerd en dat ongepaste of nutteloze gegevens
worden verwijderd door een e-mail te sturen naar hello@utopix.io of door ons een schriftelijk verzoek per
post te sturen naar het adres van ons hoofdkantoor.
Wij wijzen u op het feit dat u te allen tijde verplicht bent om de juistheid van de gegevens die u ons verstrekt
te controleren.
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7.3 het recht om te worden vergeten
Wanneer u niet langer wilt dat uw gegevens worden verwerkt en u zich in de omstandigheden bevindt om het
recht tot wissen aan te vragen, zullen we uw gegevens verwijderen uit de utopix pictures gegevensbestanden.
Deze verwijdering vindt plaats binnen een maand na de kennisgeving van uw verzoek, tenzij het behoud ervan
noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen of aan de vaststelling, de uitoefening
Van het verdedigen van rechten in de rechtbank.
7.4 recht op overdraagbaarheid
Indien nodig heeft u ook recht op de overdraagbaarheid van uw gegevens conform de toepasselijke wetgeving
inzake gegevensbescherming.
7.5 recht op bezwaar
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen ieder gebruik van uw gegevens voor prospectiedoeleinden. U
kunt uw recht op bezwaar doen gelden via geautomatiseerde processen of, standaard, door een e-mail te
sturen naar het e-mailadres hello@utopix.io.
7.6 recht op beperking van de verwerking
Ten slotte heeft u het recht om van utopix pictures de beperking van de verwerking van uw gegevens te
verkrijgen, conform de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.
ART.8 - TIJDSBESTEK VAN DE BEWARING VAN UW GEGEVENS
Wij zullen uw gegevens bewaren voor de tijdsduur van de uitvoering van de precontractuele handelingen, en
indien nodig gedurende de gehele periode van uw lidmaatschap van Utopix pictures plus een periode van 5
(vijf) jaar vanaf de datum van kennisgeving, van uw kant naar ons, van uw beslissing om niet langer lid te
blijven.
ART. 9 – BEVEILIGING
We hebben beveiligingsregels ontwikkeld op technisch en organisatorisch vlak om vernietiging, verlies,
vervalsing, wijziging, ongeoorloofde toegang en onbedoelde communicatie aan derden te voorkomen
evenals enige andere ongeoorloofde verwerking van de Gegevens.
ART. 10 – AANSPRAKELIJKHEID
De aansprakelijkheid van Utopix Pictures blijft beperkt tot directe schade, met uitsluiting van enige indirecte
schade. Utopix Foto's kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die indirect wordt geacht, zoals,
zonder dat deze lijst uitputtend is, verlies van Gegevens, financiële of commerciële schade, winstverlies,
stijging van de algemene kosten, verstoring van de planning.
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Utopix Pictures kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die voortvloeit uit onrechtmatige
handelingen door derden van de gegevens (gegevensdiefstal, virussen, phishing of andere
cyberovertredingen).
Als de verantwoordelijkheid van Utopix Pictures zou worden aangesproken, zou deze beperkt zijn tot het
bedrag van uw jaarabonnement.
Wij willen er ook op wijzen dat de links naar de utopix.io Website hyperlinks en andere verwijzingen kunnen
bevatten naar websites die we niet beheren, waar we geen controle over hebben en waar deze bepalingen
niet van toepassing zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites of de aanbiedingen,
producten en diensten die door hen worden aangeboden. We raden u daarom aan om zorgvuldig het
privacybeleid te lezen van elke website die u bezoekt waarvan de regels kunnen afwijken van deze regels..
ART. 11 - IN GEVAL VAN GESCHIL
Indien u van mening bent dat we een van onze wettelijke en / of contractuele verplichtingen schenden,
verzoeken wij u om contact met ons op te nemen per e-mail op hello@utopix.io. We zullen er alles aan doen
om uw vragen te beantwoorden.
Elk bezwaar, elk verwijt en iedere klacht dient te worden gericht aan het adres van de maatschappelijke zetel
van Utopix Pictures.
ART. 12 - CONTROLERENDE AUTORITEIT
Als u niet tevreden bent met ons antwoord, kunt u ook contact opnemen met de bevoegde Belgische
autoriteit:
Belgische autoriteit voor Gegevensbescherming
Persstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be
ART. 13 - TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE JURISDICTIE
Deze bepalingen zullen worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met de
Belgische wet, de enige toepasselijke wet, in geval van een geschil.
Ieder geschil dat niet in der minne kan worden geschikt binnen een termijn van ten hoogste één maand na
het ontstaan ervan, deze termijn kan in onderling overleg worden verlengd, kan door de meest gerede partij
worden voorgelegd aan de Rechtbanken van het Belgische gerechtelijk arrondissement die uitsluitende
bevoegdheid hebben.
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ART. 14 - DATUM VAN INWERKINGTREDING
Dit beleid is gemaakt en treedt in werking op 1 oktober 2017. We behouden ons het recht voor om, naar
eigen goeddunken, delen van dit beleid te allen tijde te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te
verwijderen.
COOKIEBELEID

Het Cookiebeleid van onze onderneming is erop gericht om u zo duidelijk en volledig mogelijk te informeren
over de cookies die wij gebruiken en hun doel. We moedigen u ook aan ons Privacybeleid te lezen om meer
te weten te komen over het privacybeleid dat van toepassing is op onze website.
Neem voor meer informatie over ons cookiebeleid contact met ons op via hello@utopix.io.
Wat is een cookie?
Een "cookie" is een klein bestand bestaande uit letters en cijfers die zijn opgeslagen in uw browser of op de
harde schijf van uw computer. Deze cookies bevatten informatie die we gebruiken om uw verzoeken te
verwerken en onze services op internet te verbeteren.
Waarom gebruiken wij Cookies?
Onze website maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te
onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Hierdoor kunnen wij u een betere ervaring
bieden tijdens uw bezoek aan onze Website en deze optimaliseren.
Cookies en gelijksoortige technologieën stellen ons echter niet in staat om systematisch gegevens te
verzamelen waarmee wij u zouden kunnen identificeren. Ze helpen ons alleen om het functioneren van onze
Website te verbeteren, om te begrijpen wat uw interesses zijn en om de relevantie van de inhoud van onze
Website te evalueren.
Uw toestemming
Als u onze website bezoekt, vragen wij u om het gebruik van cookies te accepteren. U bent vrij om cookies te
accepteren of te weigeren, weet echter dat een weigering uw navigatie op onze website minder gemakkelijk
of onmogelijk zou kunnen maken indien het functionele cookies betreft.
Wat uw keuze ook is, u kunt altijd uw keuze wijzigen door op de hyperlink "Cookies" onderaan elke pagina
van onze Website te klikken.
Meer informatie over cookies
Voor meer informatie over cookies, met name over hoe u opgeslagen cookies kunt vinden en hoe u cookies
kunt beheren en verwijderen, kunt u terecht op de website: http://www.allaboutcookies.org/

Utopix Pictures SA, TVA BE 0679.670.783.
Rue Emile Francqui, 6 à 1435 Mont-Saint-Guibert (Belgique).
+32 470 53 08 20 - hello@utopix.io

