
Privacy verklaring  
Beheer 

De website www.niviafreitas.eu staat onder het beheer van Nivia Freitas Xavier. De 
contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website. 
 

Gegevens van bezoekers 
Er worden geen gegevens van bezoekers bijgehouden op de pagina www.niviafreitas.eu. De 
gegevens die u ons zelf verstrekt via papieren formulieren, electronische formulieren en/of 
emails, worden door ons bewaard op een systeem dat niet verbonden is met het Internet. 
Wij zorgen voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. 
 

Cookies 
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van 
de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde 
voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan een webpagina de bezoeker bij een volgend 
bezoek nog beter van dienst zijn. Hierdoor wordt de site veel gebruiksvriendelijker ervaren. 

 
De webpagina van www.niviafreitas.eu is geschreven om te werken zonder eigen cookies. 
Mogelijkerwijze zijn er wel cookies die in de source code van WordPress zitten. Wij zelf 
gebruiken geen cookies. 

 
Vragen 

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Nivia Freitas. De 
contactgegevens staan vermeld op de website. 

 
Recht op wijzigingen 

Nivia Freitas is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker 
daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is 
daarvoor afdoende. 
 

Gegevens die door de klant verstrekt worden 
Gegevens die door de klant worden verstrekt, kunnen voor de volgende doeleinden worden 
gebruiken: 

• Het verwerken van de bestelling of de offerte-aanvraag. 

• Het sturen van één of meer mails die betrekking hebben op het bestelde of de offerte-

aanvraag, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan. 

• Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid enz., waarvan 

wij denken dat het kan bijdragen tot de algemene kennis van de klant. Dit enkel wanneer er 

expliciet ingeschreven wordt op onze digital nieuwsbrief. 

 
Gegevens verstrekken aan derden 

Gegevens die door de klant aan ons zijn verstrekt, zullen nooit aan derden worden 
doorgegeven, behalve wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te 
verstrekken. Wanneer iemand publicatierechten wil verwerven van een fotografisch product 
waarop u staat, zullen wij u de contactgegevens van de aanvrager (persoon / bedrijf) 
bezorgen, nooit omgekeerd. 

http://www.niviafreitas.eu/
http://www.niviafreitas.eu/


 
 
 
Beveiliging 

De gegevens die de klant aan ons verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen, 
op een systeem niet verbonden met het Internet. 

 
Aanpassing van klantgegevens 
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Wij kunnen de 
klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een officiële manier door te geven en in 
sommige gevallen kan legitimatie vereist worden. 
 

Welke gegevens worden er bijgehouden? 

- Geslacht (M, V, X) 
- Voornaam 
- Familienaam 
- Adres (straat + nr + bus / postcode / gemeente) 
- BTW-nummer (indien van toepassing) 
- Geboortedatum (dag en maand, niet het jaar) 
- Email adres 
- Telefoonnummer (meerdere nummers mogelijk) 
- Ingeschreven op onze nieuwsbrief (Ja of Nee) 
- Eventuele overeengekomen licenties (meerdere mogelijk) 


	Privacy verklaring
	Beheer
	Gegevens van bezoekers
	Cookies
	Vragen
	Recht op wijzigingen
	Gegevens die door de klant verstrekt worden
	Gegevens verstrekken aan derden
	Beveiliging
	Aanpassing van klantgegevens


