
    
 

Privacybeleid bij Dilly Graphics bvba, Eerste Aardstraat 1a, 8531 Bavikhove, Ondernemingsnummer 
0872.981.390, RPR Gent, afdeling Kortrijk. 

 
Persoonsgegevens door u toevertrouwd aan Dilly Graphics bvba (= ons, wij) worden enkel verwerkt met het oog op 
de uitvoering van gegeven opdrachten en de administratie ervan.   
Aan derden worden slechts persoonsgegevens verstrekt wanneer dit noodzakelijk is voor een correcte uitvoering 
van de opdrachten en/of de administratieve en financiële afhandeling ervan.  Indien het noodzakelijk is dat wij in 
dit kader uw persoonsgegevens openbaar maken aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw 
persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van dit privacybeleid.  
Behoudens de uitdrukkelijke toestemming van de klant worden de persoonsgegevens niet verwerkt met het oog 
op direct marketing. Wel kunnen de verstrekte e-mailadressen gebruikt worden voor het verspreiden van 
nieuwsbrieven van Dilly Graphics bvba.   
Indien persoonsgegevens voor andere redenen dan hierboven vermeld, zouden gebruikt worden, zullen wij 
voorafgaand uw uitdrukkelijke toestemming vragen. 
 
Wij beperken ons tot het verwerken van de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdrachten 
en de administratieve & financiële afhandeling ervan, evenals contactgegevens om u op de hoogte te houden voor 
de uitvoering van de opdrachten.   
 
Foto’s van door ons gerealiseerde werken kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden t.b.v. Dilly Graphics 
bvba 
 
Dit privacybeleid is van toepassing op onze website en alle (commercie ̈le) relaties tussen Dilly Graphics en zijn 
klanten, prospecten en leveranciers. 
 
Bewaring persoonsgegevens  
Wij bewaren uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het vervullen van de 
doelen, zoals hierboven beschreven. Indien door de wet of door de naleving van een andere wettelijke verplichting 
een langere bewaartermijn gerechtvaardigd is, kunnen wij uw persoonsgegevens gedurende deze langere termijn 
bewaren.  
 
U heeft ten allen tijde recht op inzage en kosteloze correctie van zijn persoonsgegevens en kan op verzoek een lijst 
verkrijgen van de derden die deze persoonsgegevens verwerken in het kader van de uitvoering van onze 
opdrachten. Daarnaast hebt u steeds het recht om uw toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens 
in te trekken, mits alle lopende opdrachten volledig afgehandeld werden. 
Het staat u steeds vrij zich met eventuele klachten te richten tot de commissie voor de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer. 
 
Beveiliging persoonsgegevens  
Dilly Graphics bvba heeft redelijke organisatorische, technische en administratieve stappen genomen om uw 
persoonsgegevens onder ons beheer en zoals vereist is volgens de van toepassing zijnde wetgeving inzake privacy 
van persoonsgegevens, te beschermen. 100% veilige en gewaarborgde overdracht en bewaring is via het internet 
niet mogelijk.  Gelieve contact met ons op te nemen indien u vreest dat uw gegevens niet meer veilig zijn bij ons. 
  
Bij vragen hierover kan u ons contacteren op joke@dillygraphics.be of tel 056 72 31 48.  Schriftelijk kan via: Dilly 
Graphics bvba, Eerste Aardstraat 1a, 8531 Bavikhove 
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