privacyverklaring
GS Pics neemt privacy ernstig. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante
informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij trachten er alles aan te
doen om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
GS Pics probeert zich maximaal te houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening voor Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).
Dat brengt met zich mee dat wij:
1. Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze
zijn verstrekt en die bijvoorbeeld niet doorgeven of verkopen maar beschermen.
2. Alleen persoonsgegevens verwerken die nodig zijn voor de doeleinden waartoe ze
worden verstrekt of waarvoor u belangstelling toont. Namelijk voor een offerte of
wanneer u solliciteert voor een openstaande vacature.
3. Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van je persoonsgegevens maximaal gewaarborgd is;
4. Op de hoogte zijn van je rechten en je hierop willen attent maken en deze willen
respecteren. Anderzijds geef je met het gebruik van onze website GS Pics de
toestemming om de gegevens waartoe ze dienen ook effectief te verzamelen.
Wanneer ons privacybeleid zou veranderen zullen we u hiervan op de hoogte te
brengen. Indien u hieromtrent vragen hebt mag u altijd een bericht sturen naar
info@gs-pics.be
Welke gegevens verwerken we?
U kan ten alle tijden anoniem onze website bezoeken omdat die vooral is bedoeld om u te
informeren. Wanneer u belangstelling hebt voor onze diensten kunnen wij de volgende
persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken: naam, voornaam,
adres, telefoonnummer en e-mail-adres.

Wie verwerkt die gegevens?
GS Pics, Grijsdijk 3, Merksem B-2170. De personen of bedrijven die namens GS Pics het
onderhoud van onze website verrichten en daarbij kennis zouden kunnen nemen van uw
persoonsgegevens zijn gehouden tot de geheimhouding daarvan. GS Pics bewaart
persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt
en op grond van de wet is vereist. De gegevens worden bewaard t.b.v. onze diensten. De
privacywet van 8 december 1992 geeft u recht op het aanpassen of wissen van de
persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen. U kan hiervoor altijd een bericht sturen
naar info@gs-pics.be

