
 
 
 

PRIVACY POLITIEK   
 
 
 
PERSOONLIJK GEGEVENS  EN DE BEHANDELING HIERVAN  (RGPD) 
Venizi beroept zich erop de wettelijke bepalingen te respecteren volgens het algemene 
reglement betreffende het respecteren van persoonlijke gegevens opgelegd door de Europese 
Unie.  
 
 
 
OPHALEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS  
Persoonlijke gegevens worden enkel bekomen door de uzelf ingevulde formulieren. Wij 
maken in sommige gevallen gebruik van cookies om uw ervaring op onze site te 
optimaliseren.  
 
Wij maken gebruik van de volgende gegevens : 
 

- Naam  
- Voornaam  
- Geboortedatum  
- Adres  
- Email adres  
- Telefoon  
- Facturatie en leveringsgegevens  
 

In sommige gevallen gaan we over tot   : 
 
- contact met u op nemen betreffende een bestelling of een specifieke vraag  
- het opsturen van gegevens over een bestelling of een specifieke vraag.  
 
Wij geven in geen geval persoonlijke gegevens vrij .  
 
 
 
RECHT OPPOSITIE EN INTREKKING 
 
Overeenkomstig met het Europese reglement RGPD, engageren wij ons u het recht te 
behouden uw persoonlijke gegevens in te trekken .   



Elke internetgebruiker heeft het recht heeft het recht te weigeren dat hun persoonlijke 
gegevens voor bepaalde doeleinden worden gebruikt .  
 
Om van dit recht gebruik te maken kunt u Venizi contacteren per post naar :  

 Franklin Rooseveltlaan  138, B – 1050 Brussel  
 

 
Of per mail contact1@venizi.com  
 
 
 
RECHT VAN TOEGANG TOT PERSOONLIJKE GEGEVENS  
Volgens het Europese reglement RGPD, erkennen wij het recht tot toegang en rectificatie aan 
de betrokken personen die informatie over hen willen raadplegen, wijzigen of zelfs 
verwijderen.  
 
Om van dit recht gebruik te maken , kunt u T&H Services contacteren per post : 

 Franklin Rooseveltlaan  138, B – 1050 Brussel  
 
Of per  mail contact1@venizi.com  
 
 
 
BEVEILIGING PERSOONLIJKE GEGEVENS : 
De persoonlijke gegevens die wij verkrijgen zijn beveiligd. Het personeel bij Venizi is eraan 
gebonden de confidentialiteit van deze gegevens te respecteren. Om uw persoonlijke 
gegevens te beveiligen houden we ons aan de volgende maatregelen : 
 
- SSL protocol ; 
- toegang beheer ; 
- informatie back up ; 
 
Wij bevestigen en engageren ons  een hoge graad van confidentialiteit te bewerkstelligen  
door de nieuwste innovaties te integreren betreffende uw transacties en persoonlijke 
gegevens. Aangezien geen enkel mechanisme maximale beveiliging biedt, is er altijd een risico 
verbonden aan het gebruik van internet om persoonlijke informatie te verzenden. 
 
 


