Privacyverklaring van GETTYGO SAS, 9 rue du Général Gouraud, 67000 Strasbourg
Het bedrijf GETTYGO GmbH neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus en houdt zich
aan de wettelijke regels voor gegevensbescherming. Persoonlijke gegevens worden alleen op deze
website verzameld wanneer technisch noodzakelijk. In geen enkel geval zullen de verzamelde gegevens
worden verkocht of anderszins aan derden worden verstrekt.

De volgende uitleg geeft u een overzicht van hoe we deze bescherming kunnen garanderen en welke
soorten gegevens voor welk doel worden verzameld.
§ 1 Naam en contactgegevens van de eindverantwoordelijke en de Functionaris voor
gegevensbescherming
Verantwoordelijke conform artikel 4, lid 7, van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU
(EU-AVG) is GETTYGO SAS, 9 rue du Général Gouraud, 67000 Strasbourg, vertegenwoordigd door de
algemeen directeur Steffen Fritz, Tel +49 (0)7251/304240.
U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming, bereiken op info@gettygo.be of op het
bovenstaande adres met de toevoeging "Functionaris voor gegevensbescherming".

§ 2 Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens
(1) Hieronder informeren wij u over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van onze
website. Persoonsgegevens bevatten informatie en gegevens zoals uw naam, adresgegevens, emailadressen en gebruikersgedrag.
(2) Wanneer u contact met ons opneemt via e-mail of via een contactformulier, worden de door u
verstrekte gegevens (uw e-mailadres en, indien van toepassing, uw naam en telefoonnummer) door ons
opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden. Wij bewaren de door ons verzamelde
persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, tenzij
de gegevens in verband met wettelijke verplichtingen langer bewaard moeten blijven.
(3) Als wij voor afzonderlijke functies van ons aanbod gebruik maken van gecontracteerde dienstverleners
of als wij uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, zullen wij u hieronder in detail informeren
over de respectieve transacties. Wij benoemen hierbij ook de vastgestelde criteria voor de opslagduur.

§ 3 Uw rechten
U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:
• In overeenstemming met artikel 15 van de EU-AVG heeft u het recht om informatie op te vragen met
betrekking tot uw persoonsgegevens die door ons zijn verwerkt. In het bijzonder kunt informatie
opvragen met betrekking tot de verwerkingsdoeleinden, de categorie persoonsgegevens en de
geplande opslagperiode. U heeft het recht op inzage, rectificatie of aanvulling van uw persoonsgegevens
en tevens het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. U kunt bezwaar
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, ons vragen de verwerking van uw
persoonsgegevens te beperken, de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens aanvragen of een
klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
• In overeenstemming met artikel 16 van de EU-AVG heeft u het recht om van de
verwerkingsverantwoordelijke onverwijld rectificatie van onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen;
• In overeenstemming met artikel 17 van de EU-AVG heeft u het recht om de verwijdering van uw door
ons opgeslagen persoonsgegevens te eisen, tenzij de verwerking van deze vereist is om het recht op
vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, om een wettelijke verplichting te vervullen, om

redenen van openbaar belang of om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen;
• In overeenstemming met artikel 18 van de EU-AVG heeft u het recht om de verwerking van uw
persoonsgegevens te beperken als de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, als de gegevens
onrechtmatig zijn verkregen, als de gegevens niet meer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden en u
deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of als u
overeenkomstig artikel 21 van de EU-AV bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van de gegevens;
• In overeenstemming met artikel 20 van de EU-AVG heeft u het recht om de persoonsgegevens die u ons
heeft verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te ontvangen en om deze
aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen;
• In overeenstemming met artikel 7, lid 3 van de EU-AVG heeft u het recht om eens gegeven toestemming
aan ons op elk gewenst moment in te trekken. Als gevolg hiervan mogen we de gegevensverwerking
waarvoor deze toestemming gold niet meer voortzetten in de toekomst;
• In overeenstemming met artikel 77 van het EU-AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een
toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u hiervoor contact opnemen met de toezichthoudende
autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplek of met ons hoofdkantoor.

§ 4 Verzameling van persoonsgegevens bij een bezoek aan onze website
(1) In het geval van louter informatief gebruik van de website, dat wil zeggen als u zich niet registreert of
ons anderszins informatie verstrekt, zullen wij alleen de persoonsgegevens verzamelen die uw browser
naar onze server verzendt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, die
technisch noodzakelijk zijn voor ons om u onze website te kunnen tonen en om de stabiliteit en veiligheid
ervan te kunnen waarborgen (De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, zin 1 van het EU-AVG):
• IP-adres
• Datum en tijdstip van het verzoek
• Tijdsverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
• Inhoud van de vereiste (concrete pagina)
• Toegangsstatus/HTTP-statuscode
• elke verzonden hoeveelheid gegevens
• Website waarvan het verzoek afkomstig is
• Browser
• Besturingssysteem en de interface
• Taal en versie van de browsersoftware.
(2) De vermelde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:
• zorgen voor een vlotte verbinding van de website,
• zorgen voor een comfortabel gebruik van de website,
• voor de evaluatie van systeemveiligheid en stabiliteit,
• voor verdere administratieve doeleinden.

In geen geval gebruiken we de verzamelde gegevens om conclusies over u te trekken.
(3) Naast de bovengenoemde gegevens worden cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze
website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen en die zijn
gekoppeld aan de browser die u gebruikt en waarbij de instantie die de cookie instelt (hier via ons) bepaalde
informatie ontvangt. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen naar uw computer

verzenden. Ze dienen om het internetaanbod gebruikersvriendelijker en effectiever te maken.
Gebruik van cookies:
a) Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies resp. vergelijkbare software, waarvan
de omvang en de werking hieronder worden uitgelegd:
•

Tijdelijke cookies (zie b)

•

Permanente cookies (zie c)

•

Flash-cookies (zie f)

• HTML5-opslagobjecten (zie f)
b) Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Deze omvatten met
name de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken
van uw browser kunnen worden toegewezen aan de algemene sessie. Hierdoor wordt uw computer
herkend wanneer u terugkeert naar onze website. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u
uitlogt of de browser sluit.
c) Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan verschillen
afhankelijk van de cookie. U kunt de cookies op elk gewenst moment in de beveiligingsinstellingen
van uw browser verwijderen.
d) U kunt uw browserinstellingen volgens uw wensen configureren en bijv. de acceptatie van cookies
van derden of alle cookies weigeren. Houd er rekening mee dat u dan mogelijk niet alle functies van
deze site kunt gebruiken.
e) Wij gebruiken cookies om u te kunnen identificeren voor vervolgbezoeken als u een account bij ons
heeft. Anderszins zou u voor elk bezoek aan de website opnieuw moeten inloggen.
f) De gebruikte Flash-cookies worden niet door uw browser, maar door uw Flash-plug-in gedetecteerd.
Verder gebruiken we HTML5-opslagobjecten die op uw apparaat zijn opgeslagen. Deze objecten
slaan de noodzakelijke gegevens op ongeacht uw browser en hebben geen automatische
vervaldatum. Wanneer u niet wilt dat de Flash-cookies worden verwerkt, dient u een
overeenkomstige invoegtoepassing te installeren, zoals bijv. "betere bescherming" voor Mozilla
Firefox (https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/betterprivacy/) of de Adobe Flash Killercookie voor Google Chrome. U kunt het gebruik van HTML5-opslagobjecten voorkomen door de
privémodus in uw browser te gebruiken. Daarnaast raden we aan dat u regelmatig uw cookies en de
browsergeschiedenis handmatig verwijdert.
(4) Daarnaast maken wij gebruik van analyseservices wanneer u onze website bezoekt. Verdere uitleg
wordt hieronder gegeven.
§5

Gebruik van ons contactformulier

(1) Voor vragen van welke aard dan ook, bieden wij u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via
een contactformulier op de website. Het is noodzakelijk om een geldig e-mailadres op te geven zodat wij
uw vraag en/of opmerking kunnen beantwoorden. Nadere informatie kan op vrijwillige basis worden
verstrekt.
(2) De verwerking van gegevens met het doel om contact met ons op te nemen is in overeenstemming met
artikel 6, lid 1, zin 1, van het EU-AVG op basis van uw vrijwillig verleende toestemming.
(3) De door ons verzamelde persoonsgegevens voor het gebruik van het contactformulier worden
automatisch verwijderd nadat het verzoek volledig is afgehandeld.

§6

Meer functies en aanbiedingen van onze website

(1) Naast het louter informatieve gebruik van onze website, bieden we verschillende diensten (zoals
nieuwsbrieven) die u kunt gebruiken als u geïnteresseerd bent. Om dit te doen, zult u over het algemeen
meer persoonlijke informatie moeten verstrekken die wij gebruiken om de dienst te verlenen en waarop

de bovengenoemde gegevensverwerkingsprincipes van toepassing zijn.
(2) Wij maken deels gebruik van externe serviceproviders om uw gegevens te verwerken. Deze zijn
zorgvuldig door ons geselecteerd en geïnstrueerd, ze zijn gebonden aan onze instructies en worden
regelmatig gecontroleerd.
(3) Bovendien kunnen we uw persoonsgegevens aan derden doorgeven als contracten of soortgelijke
diensten door ons samen met partners worden aangeboden. Meer informatie hierover kan worden
verkregen door uw persoonsgegevens te vermelden of is hieronder terug te vinden in de beschrijving van
het aanbod.
(4) Voor zover onze dienstverleners of partners gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte
(EER), informeren wij u over de gevolgen van deze omstandigheid in de beschrijving van het aanbod.

§ 7 Gebruik van onze webshop
(1)
Als u in onze webshop wilt bestellen, is het voor het sluiten van het contract noodzakelijk dat u
uw persoonsgegevens verstrekt, die wij nodig hebben voor de verwerking van uw bestelling. Verplichte
informatie die nodig is voor de uitvoering van de opdracht wordt afzonderlijk gemarkeerd, overige details
zijn vrijwillig. We verwerken de gegevens die door u zijn verstrekt om uw bestelling te verwerken. Hiervoor
kunnen we uw betalingsgegevens doorgeven aan onze huisbank. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6,
lid 1, zin 1, lid b van het EU-AVG.
Wij kunnen de door u verstrekte informatie ook verwerken om u op de hoogte te houden van andere
interessante producten uit onze portfolio of om e-mails met technische informatie te sturen.
(2)
Wegens commerciële en fiscale voorschriften zijn wij verplicht om uw adres-, betalings- en
ordergegevens voor een periode van tien jaar op te slaan. Echter na een periode van 2 jaar beperken we
de verwerking van deze gegevens en worden deze alleen gebruikt om aan wettelijke verplichtingen te
voldoen.
(3)
Om ongeautoriseerde toegang door derden tot uw persoonsgegevens, in het bijzonder financiële
gegevens, te voorkomen, wordt het bestelproces gecodeerd met behulp van TLS-technologie.
§8

Gebruik van onze portal

(1)
Indien u onze portal wenst te gebruiken, dient u zich te registreren door een geldig e-mail adres
en een door u gekozen wachtwoord en gebruikersnaam op te geven. Er is geen algemene naamdwang, het
gebruik van een pseudoniem is mogelijk. We gebruiken de zogenaamde double-opt-in methode voor de
registratie, wat inhoudt dat uw registratie geldig is na validatie van het registratieformulier.
(2)
Wanneer u onze portal gebruikt, slaan wij uw gegevens op die nodig zijn voor de uitvoering van
het contract, inclusief details over de betaalmethode, totdat u uw toegang definitief verwijdert. Verder
bewaren we de vrijwillige gegevens die door u zijn verstrekt gedurende de tijd dat u de portal gebruikt,
tenzij u deze eerder verwijdert. Alle informatie kan worden beheerd en gewijzigd in het beschermde
klantengebied. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, zin 1, lid f van het EU-AVG.
(3)
Als u de portal gebruikt, kunnen uw gegevens beschikbaar worden gesteld aan andere deelnemers
van de portal in overeenstemming met de contractuele service. Niet-geregistreerde leden ontvangen geen
informatie over u.
(4)
Om ongeautoriseerde toegang door derden tot uw persoonlijke gegevens, in het bijzonder
financiële gegevens, te voorkomen, wordt de verbinding gecodeerd met behulp van TLS-technologie.

§ 9 Openbaarmaking van gegevens
Overdracht van uw persoonsgegevens aan derden voor andere dan de hieronder vermelde doeleinden
vindt niet plaats. We delen uw persoonlijke gegevens alleen met derden als:
•
u ons volgens artikel 6, lid 1, zin 1, lid 1 a van het EU-AVG uitdrukkelijke toestemming daarvoor hebt
gegeven,
•
overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, lid f van het EU-AVG openbaarmaking is vereist voor juridische
claims, het uitoefen of verdedigen van een rechtsvordering en er geen reden is om aan te nemen dat u een
groot belang heeft bij het niet bekendmaken van uw gegevens,
•
openbaarmaking op grond van artikel 6, lid 1, zin 1, lid c van het EU-AVG een wettelijke verplichting
blijkt,
•
het voor de wet is toegestaan en in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lid b van het EU-AVG
als vereiste wordt gezien voor het regelen van contractuele relaties met u.
§ 10 Nieuwsbrief
(1) Met uw toestemming kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief, die u informeert over onze huidige
interessante aanbiedingen. De geadverteerde goederen en diensten worden genoemd in de verklaring van
toestemming.
(2) Het abonnement op onze nieuwsbrief is gebaseerd op de opt-in-methode. Dit betekent dat uw
aanvraag in aanmerking wordt genomen zodra u het registratieformulier voor de online nieuwsbrief
valideert.
(3) De enige vereiste voor het kunnen verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Alle aanvullende,
afzonderlijk gemarkeerde gegevens kunnen vrijwillig door u worden verstrekt en worden gebruikt om u
persoonlijk aan te spreken. Na uw bevestiging zullen wij uw e-mailadres opslaan met het doel u de
nieuwsbrief te sturen, in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lid a van het EU-AVG.
(4) U kunt uw toestemming voor het versturen van de nieuwsbrief op elk gewenst moment intrekken door
u uit te schrijven voor de nieuwsbrief. U kunt de herroeping declareren door te klikken op de link in elke email van de nieuwsbrief, per e-mail aan info@gettygo.be of door een bericht te sturen naar de
contactgegevens op de opdruk.
(5) Wij evalueren uw gebruikersgedrag niet bij het versturen van de nieuwsbrief. We maken dus geen
gebruikersprofiel van u. We gebruiken dus geen zogenaamde webbakens of tracking pixels.

§ 11 Bezwaar of intrekking tegen de verwerking van uw gegevens
(1) Als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze op elk gewenst
moment intrekken. Een dergelijke intrekking beïnvloedt de toelaatbaarheid van de verwerking van uw
persoonsgegevens nadat u deze aan ons hebt verstrekt.
(2) Voor zover wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op de belangenafweging, kunt u
bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is met name het geval als de verwerking niet is vereist om een
contract met u te sluiten, die door ons in de volgende beschrijving van de functies wordt getoond. Wanneer
u een dergelijk bezwaar indient, vragen wij u om uit te leggen waarom we uw persoonsgegevens niet
moeten verwerken zoals wij hebben gedaan. Mocht uw bezwaar gerechtvaardigd blijken, zullen wij de
situatie onderzoeken en zullen we de verwerking van de gegevens stopzetten of aanpassen, of u op onze
dwingende legitieme redenen wijzen waarop wij de verwerking voortzetten.
(3) Natuurlijk kunt u op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor
advertentiedoeleinden.
(4) U kunt ons op de hoogte brengen van uw bezwaar door een e-mail te sturen naar: info@gettygo.be.

§ 12 Gebruik van analyseprogramma's
I. Matomo
(1) Deze site maakt gebruik van de Matomo-internetanalyseservice om het gebruik van onze website
regelmatig te analyseren en verbeteren. Met de statistieken kunnen we ons aanbod verbeteren en
het voor u als gebruiker interessanter maken. De wettelijke basis voor het gebruik van Matomo is
artikel 6, lid 1, zin 1 van het EU-AVG.
(2) Voor deze evaluatie worden cookies (meer gedetailleerd in § 3) op uw computer opgeslagen. De
verantwoordelijke persoon slaat de verzamelde informatie exclusief op zijn server op in [Duitsland].
U kunt de beoordeling aanpassen door bestaande cookies te verwijderen en de opslag van cookies
te voorkomen. Als u de opslag van cookies verhindert, kan het zijn dat u de site niet optimaal kunt
gebruiken. Het voorkomen van de opslag van cookies is mogelijk dankzij de configuratie van uw
browser. Het voorkomen van het gebruik van Matomo is mogelijk door het vinkje te verwijderen
dat dient om de optout-plug-in te activeren door op de volgende link te klikken:
http://matomo.org/privacy-policy/.
(3) Deze site gebruikt Matomo met de extensie "AnonymizeIP". Als gevolg hiervan worden IP-adressen
in verkorte vorm verwerkt, wat betekent dat een directe persoonlijke referentie is uitgesloten. Het
IP-adres dat door Matomo vanuit uw browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met
andere door ons verzamelde gegevens.
(4) Het Matomo-programma is een open source-project. Privacy-informatie van derden is beschikbaar
op http://matomo.org/privacy-policy/.

§ 13 YouTube
We gebruiken de provider YouTube om video's te embedden. De video's zijn ingebed in de uitgebreide
privacy modus. Net als de meeste websites gebruikt YouTube Cookies om informatie te verzamelen over
bezoekers van hun website. YouTube gebruikt het om videostatistieken vast te leggen, fraude te
voorkomen en de bruikbaarheid te verbeteren. Ook wordt er verbinding gemaakt met het Google
DoubleClick-netwerk. Het starten van de video kan leiden tot verdere gegevensverwerking. Daar hebben
we geen invloed op. Voor meer informatie over privacy op YouTube raadpleeg het privacybeleid van
YouTube op: http://www.youtube.com/t7privacy .

§ 14 Gegevensbeveiliging
(1) Bij het websitebezoek gebruiken we de veelgebruikte SSL-methode (Secure Socket Layer) in combinatie
met het hoogste coderingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund. Over het algemeen is dit een
256-bits codering. Als uw browser geen 256-bit codering ondersteunt, gebruiken we in plaats daarvan 128bits v3-technologie. Of een enkele pagina van onze website in gecodeerde vorm wordt overgedragen,
wordt aangegeven door de gesloten weergave van de sleutel of het vergrendelingspictogram in de onderste
statusbalk van uw browser.
(2) We gebruiken passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te
beschermen tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of
tegen ongeoorloofde toegang door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd
in lijn met de technologische ontwikkelingen.
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