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ENG 
 
Privacy & Cookie Policy 
 
Last Updated: 14 Jan 2019 
 
1. General 
Amy HQ bvba with registered office at Van der Keilenstraat 32, 2140 Borgerhout and 
registered with the CBE under number 0666.865.694 considers the protection of personal 
privacy to be extremely important. Amy HQ bvba wishes to inform its customers and users 
as much as possible about its services, while respecting their data and giving them control 
over what happens to them. 
 
Amy HQ bvba wants to manage and use its customer data safely, respectfully and with due 
diligence in order to provide better service to its customers and to offer the best possible 
experience. Amy HQ bvba therefore starts from the principle that everyone must have 
control over their personal data. Below, you will find information about what data Amy HQ 
bvba collects, why, how long for and how you can control it. 
 
Amy HQ bvba invites its customers to take the time to thoroughly review this Privacy Policy, 
together with the General Terms and Conditions that may apply to its products and services. 
 
The English version of this Privacy & Cookie Policy is for information purposes only and 
does not affect the Dutch version as a legally binding document. 
 
2. Applicability 
This Privacy Policy applies to all our customers (current, former and future) and to all 
visitors to the website(s) and online applications published by Amy HQ bvba. 
 
The provisions of the Belgian Law of 8 December 1992 on the protection of privacy in 
relation to the processing of personal data as last changed by the amending and/or 
supplementing legal provisions as well as the General Data Protection Regulation (GDPR) 
apply to the relationship between Amy HQ bvba and the user, as well as any future changes 
hereto, regulate the protection of your personal data. 
 
Amy HQ bvba strives to fulfill its obligations and to respect the rights of the customer 
whenever Amy HQ bvba processes your personal data. For more information about this, 
Amy HQ bvba would like to refer you to the website of the Commission for the Protection of 
Privacy [https://www.privacycommission.be/en]. 
 
3. Processing of personal data and responsibilities 
"Personal data" means any information relating to an identified or identifiable natural person 
('data subject'); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or 
indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification 
number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, 
physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person. 
 
The personal data that Amy HQ bvba collects and processes, primarily concerns the data 
that customers enter themselves via the various pages of our website(s) and that Amy HQ 
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bvba obtains through your use of our website(s) and/or our products and/or services. 
 
Within the context of the GDPR / AVG legislation the user explicitly acquires knowledge and 
agrees with the fact that AMY HQ bvba for the application of the Law merely makes a web 
application available to the user for the registration, storage and / or processing of data 
without AMY HQ bvba can be considered as processor or controller of registered data in 
amy-art.app, with the exception of the personal data needed for necessary administrative 
purposes as described in point 4). 
 
This does not detract from the fact that the customer has a number of obligations in 
connection with the processing of personal data that allows the customer to use Amy HQ 
bvba’s products and services.  
 
The information given by the user during the registration is required for processing and 
completing orders and invoicing. In the case of incorrect or inadequate communication of 
data, the order is inevitably cancelled. Communicating incorrect, false or incomplete 
information is considered a breach of current terms and conditions, for which Amy HQ bvba 
cannot be held responsible. By creating an account on amy-art.app (register), the user 
details containing personal data become part of the customer base of Amy HQ bvba. 
 
 Amy HQ bvba has the right to gather statistics and data on the use of AMY for internal use 
(point 9 Cookie Policy). 
 
4. Purposes 
Amy HQ bvba processes personal data for various purposes, whereby the only data 
processed is that which is necessary to achieve the intended purpose. 
 
Insofar as required, and with permission, Amy HQ bvba collects personal data for the 
following concrete objectives: 
 

• To process an application for our products and services: 
If you visit our website to collect and/or request information about our products and 
services,  then Amy HQ bvba needs at least your e-mail address.  All information that 
Amy HQ bvba receives about you during this pre-contractual phase will only be used 
by Amy HQ bvba to provide you with the requested information.  
If you ultimately decide to become a customer of Amy HQ bvba, Amy HQ bvba will 
ask you for a minimum of required details; e-mail address and country where the 
user is based.  Companies are obligated to share following additional details with 
Amy HQ bvba for billing purposes: company name, address and vat number (if 
applicable). 

 
• To provide the best service and to inform about usage options: 

for setting up, maintaining and supporting products and services, and for 
administrative purposes. 

 
• To track performance: 

To evaluate its products and services. This includes, among other things: requesting 
feedback on services (for example, via market research), data obtained during 
answers to customer questions, fraud detection and quality assurance. 
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• To provide information about (new) products and services from Amy HQ bvba: 
To offer (in writing or electronically) new products, services or special promotions that 
Amy HQ bvba believes may be of interest to you. Of course, you can inscribe of this 
type of messages. 

 
• To comply with legal obligations: 

All personal data that Amy HQ bvba receives from the customer in connection with 
the use of our website (s), online application(s) and services, is subject to a 
confidentiality procedure towards third parties (with the exception of the third parties 
that Amy HQ bvba uses in the context of the providing Services, as defined above). 
This duty of confidentiality does not apply if there is a legal obligation to provide the 
information to a third party. 

 
5. Security 
Amy HQ bvba strives at all times to protect personal data and privacy. 
Unauthorised individuals have no access to the registered by users in amy-art.app. 
 
Amy HQ bvba’s websites sometimes mention links to third-party sites (social media, 
organisers of events sponsored by Amy HQ bvba) whose terms of use do not fall within the 
scope of this Privacy Policy. Please read carefully their policy on the protection of personal 
data. 
 
6. Provision of data to third parties 
Amy-art.app is hosted by the server hosting party Combell in Ghent, Belgium 
(www.combell.com).  Please consult the Privacy Policy of the server hosting party appointed 
by AMY HQ bvba; Combell (https://www.combell.com/nl/over-combell/privacy-policy) with 
which Amy HQ bvba shares or carries no further liability.  
 
Amy HQ bvba does not sell personal data to third parties. 
 
Amy HQ bvba does not passed on personal details to third parties unless: 
 

• This is necessary for our service provision. (eg: bank details are passed on to Mollie 
(www.mollie.com), the third party we have appointed for payment processing) 

 
• There is a legal obligation (for this, we refer you to point 4 of this Privacy Policy). 

 
• There is a legitimate interest for Amy HQ bvba or the third party concerned.  This 

only happens providing the interests or fundamental rights and freedoms of the 
person concerned do not override that interest. 

 
For some aspects of our products and services, we cooperate with third parties or engage 
subcontractors.  These third parties are always selected very carefully and there is always 
an agreement  between Amy HQ bvba and these third parties in accordance with the 
applicable legislation. Thus,  Amy HQ bvba uses, among others, service providers for 
domain name registrations, e-mail service providers, SSL certificate providers, providers of 
payment services, providers of sitebuilder services, providers of server hosting. For more 
information about our sub-contractors, you can always contact us via the contact details 
under point 10. 
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When a person refuses to have his details passed on, it is possible that some services can 
not be offered by Amy HQ bvba. 
 
7. Rights of the data subjects 
Right of objection 
You have the right to object at any time to the processing of your personal data based on 
the legitimate interest of AMY HQ bvba on grounds relating to your particular situation. If 
you object, AMY HQ bvba will no longer process such personal data unless AMY HQ bvba 
demonstrates compelling legitimate grounds for the processing that override your interests, 
rights and freedoms, or for the establishment, exercise or defence of legal claims. 
 
Right of access and transparency 
You have the right to access the data (free of charge) that relate to you and to obtain a copy 
of these personal data. You can also ask us: 
 

• Whether we process personal data about you; 
 

• For what purposes we process them; 
 

• Which categories of personal data we process; 
 

• With which categories of third parties we share your personal data; 
 

• What the origin of the processed data is; 
 

• What your rights are. 
 
Right to rectification and erasure 
As a data subject, you are entitled to have incomplete, incorrect, inappropriate or outdated 
personal data corrected or supplemented.  You also have the right, without undue delay, to 
have your personal data deleted if and insofar as: 
 

1. the personal data are no longer required for the use of Amy-art.app; 
 

2. there is no longer a legal ground for the processing; 
 

3. you object to the processing, and there are no overriding legitimate grounds for the 
processing by Amy HQ bvba; 

 
4. the personal data have been unlawfully processed; or 

 
5. the personal data must be erased for compliance with a legal obligation that applies 

to Amy HQ bvba. 
 
Depending on the nature of the request, it is possible that some services can no longer be 
offered by Amy HQ bvba. Amy HQ bvba is also not always able to erase all requested data, 
for example, to comply with legal obligations (e.g. in order to meet accounting and fiscal 
obligations, Amy HQ bvba is required to retain invoicing data for a maximum of 7 years). 
 
Right to restriction of processing 
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As a data subject, you also have the right to have Amy HQ bvba restrict the processing of 
your personal data, if and insofar as one of the following applies: 
 

1. you contest the accuracy of the personal data, in which case the processing is limited 
during a period enabling Amy HQ bvba to verify their accuracy; 
 

2. the processing is unlawful and you oppose the erasure of the personal data and 
request the restriction of their use instead; 

 
3. Amy HQ bvba no longer needs the personal data for the purposes of the processing, 

but you require them for the establishment, exercise or defence of legal claims; 
 

4. you have objected to processing, pending the verification whether the legitimate 
grounds of Amy HQ bvba override those of the data subject. 

 
In case of restriction of processing, the data may still be stored by Amy HQ bvba. 
 
Right to data portability 
For personal data that are: 

• processed in the context of the performance of the agreement; 
• provided by yourself; and 
• processed through automated processes, you as a data subject have the right to 

obtain these data from Amy HQ bvba in a structured, commonly used and machine-
readable format. 

 
If you consider it necessary, you can also contact, or file a complaint with, the Data 
Protection Authority (Belgian Privacy Commission) (commission@privacycommission.be). 
 
8. Retention periods 
Amy HQ bvba stores and processes your personal data for as long as is necessary to 
achieve the objectives described in point 4. 
The retention period can therefore differ for each purpose, for example to meet legal 
obligations (e.g. to meet our accounting and fiscal obligations, Amy HQ bvba is obliged to 
keep records for up to 7 years) or for the legal necessity to provide certain data as evidence 
in case of disputes for up to a maximum of 10 years after termination of your contract. 
These archived data are, of course, only accessible to a limited extent. 
 
9. Cookie Policy 
We use cookies on our website(s) and online application(s) with URL http://www.amyart.app 
and www.amy-art.app. By using our website(s) and online application(s), you consent to the 
use of cookies.  
 
What are cookies? 
Cookies are small pieces of text sent by your web browser by a website you visit. A cookie 
file is stored in your web browser and allows the Service or a thirdparty to recognise you 
and make your next visit easier and the Service more useful to you.  
 
How we use cookies  
When you use and access our website(s) and online application(s), we may place a number 
of cookie files in your web browser.  
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We use Functional (First Party) and Analytical (Third Party, Google Analytics) cookies.  
 
Functional cookies are necessary to use our service in a good way.    
No permission is required for the use of these cookies and they can not be deactivated. 
 
Analytical cookies collect general information about how our online services are used. We 
can make analyses of the information we receive in this way. How did you end up on our 
web page? Thanks to statistical results, we can make the structure, navigation and content 
of our online service as user-friendly as possible and improve. We also use this data to 
report on the use of the application.  
 
Which cookies are used and long do they cookies exist? 
In addition to our own cookies, we also use third party cookies to report usage statistics of 
the Service. 
We use permanent cookies on the Service. All cookies used have an expiry date.  
 
Purpose Name Cookie Storage time 
Safety XSRF-TOKEN 120 min. 
Safety Lavarel session 120 min. 
Accept Cookie Message Cookie accepted 2 weeks 
Measure visitors 
(Google Analytics) 

_gid 24h 

Measure visitors 
(Google Analytics) 

_ga 2 years 
 

Measure visitors 
(Google Analytics) 

_gat 10 min. 

Measure visitors 
(Google Analytics) 

_utma 2 years 
 

Measure visitors 
(Google Analytics) 

_tumz 6 months 

 
What are your choices regarding cookies? 
If you'd like to delete cookies or instruct your web browser to delete or refuse cookies, go to 
your web browser’s preferences. 
Please note, however, that if you delete cookies or refuse to accept them, you might not be 
able to use all of the features we offer, you may not be able to store your preferences, and 
some of our pages might not display properly.  
 
You can learn more about cookies and the following thirdparty websites: 
AllAboutCookies: http://www.allaboutcookies.org/ 
 
10. Contact details 
Questions or requests regarding personal data or this Privacy Policy can be addressed at 
any time to: contact@amyart.app 
 
11. Changes 
Amy HQ bvba reserves the right to amend this Privacy Policy. Changes will always be 
published on this website prior to their coming into force. We recommend that you regularly 
consult this Privacy Policy so that you are aware of these changes. 
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NL 
 
Privacy & Cookiebeleid  
 
Laatste Update: 14 Jan 2019 
 
1. Algemeen 
Amy HQ bvba, met maatschappelijke zetel te Van der Keilenstraat 32, 2140 Borgerhout en 
ingeschreven bij de KBO onder nummer 0666.865.694 vindt de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk. Amy HQ bvba wil haar klanten en de gebruikers 
van haar diensten zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er 
met hun gegevens gebeurt.  
 
Amy HQ bvba wil haar klantengegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren 
en gebruiken om haar klanten beter van dienst te kunnen zijn en een zo goed mogelijke 
ervaring te bieden. Amy HQ bvba vertrekt dan ook vanuit het principe dat iedereen controle 
moet hebben over zijn of haar persoonsgegevens. Hieronder vindt u informatie over welke 
gegevens Amy HQ bvba verzamelt, waarom, hoelang en hoe u hierover controle hebt. 
 
Amy HQ bvba nodigt haar klanten uit de tijd te nemen om deze Privacy Policy goed door te 
nemen, samen met de Gebruiksvoorwaarden. 
 
De Engelstalige versie van dit Privacy & Cookiebeleid is louter informatief en doet geen 
afbreuk aan de Nederlandstalige versie als juridisch bindend document.  
 
2. Toepassing 
Deze Privacy Policy is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en 
toekomstige) en op alle bezoekers van de door Amy HQ bvba gepubliceerde website(s) en 
online applicaties. 
 
De bepalingen van de Wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zoals later gewijzigd 
door vervangende dan wel aanvullende wetsbepalingen alsook de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (hierna GDPR) zijn van toepassing op de verhouding tussen Amy 
HQ bvba en de gebruiker van onze diensten, alsook enige toekomstige wijzigingen hiervan, 
regelen de bescherming van uw gegevens. 
 
Amy HQ bvba streeft ernaar om haar plichten na te leven en de rechten van de klant te 
respecteren telkens wanneer Amy HQ bvba uw persoonsgegevens verwerkt. Voor meer 
informatie hieromtrent verwijst Amy HQ bvba u graag door naar de website van de 
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
[https://www.privacycommission.be/nl]. 
 
3. Verwerking van persoonsgegevens en verantwoordelijkheden 
Onder "persoonsgegevens" wordt het volgende verstaan: alle informatie over een 
geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("de betrokkene"), met dien 
verstande dat als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of 
indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een 
naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer 
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elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, 
economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. 
 
De persoonsgegevens die Amy HQ bvba verzamelt en verwerkt, betreffen in de eerste 
plaats de gegevens die de klant zelf invoert via de verschillende pagina's van onze 
website(s) en die Amy HQ bvba verkrijgt door uw gebruik van onze website(s) en/of onze 
producten en/of diensten. 
 
In het kader van de GDPR/ AVG wetgeving neemt de gebruiker uitdrukkelijk kennis en gaat 
deze akkoord met het feit dat AMY HQ bvba voor de toepassing van de Wet louter een 
webtoepassing aan de gebruiker ter beschikking stelt voor registratie, opslag en/of 
bewerking van data zonder dat AMY HQ bvba kan beschouwd worden als verwerker noch 
verwerkingsverantwoordelijke van geregistreerde data in amy-art.app, met uitzondering van 
de persoonsgegevens nodig voor noodzakelijke administratieve doeleinden).   
 
Dit neemt niet weg dat de klant een aantal verplichtingen heeft in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens die de klant toelaat gebruik te maken van Amy HQ 
bvba’s producten en diensten.  
 
De door de gebruiker opgegeven informatie tijdens de inschrijving voor onze diensten is 
noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van onze service en de facturatie.  Bij onjuiste 
of gebrekkige mededeling van gegevens wordt de service onvermijdelijk geannuleerd. Het 
opgeven van onjuiste, valse of onvolledige gegevens wordt beschouwd als een inbreuk op 
de huidige algemene voorwaarden waarvoor Amy HQ bvba niet verantwoordelijk kan 
worden gesteld.  Door het aanmaken van een account op amy-art.app komen de 
gebruikersgegevens die persoonsgegevens bevatten terecht in het klantenbestand van Amy 
HQ bvba.  
 
Amy HQ bvba mag statistieken en data over het gebruik van Amy verzamelen voor intern 
gebruik (punt 9 Cookiebeleid). 
 
4. Doeleinden 
Amy HQ bvba verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel 
die gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren. 
 
Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelt en gebruikt Amy HQ bvba 
persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen: 
 

• Om de aanvraag voor onze producten en diensten in behandeling te nemen. 
 

• Als u onze website bezoekt om informatie te verzamelen en/of aan te vragen over 
onze producten en diensten dan heeft Amy HQ bvba in ieder geval uw e-mailadres 
nodig. Alle informatie die Amy HQ bvba in deze fase over u ontvangt, gebruikt Amy 
HQ bvba alleen om u van de gevraagde informatie te voorzien.  
Wanneer u uiteindelijk beslist onze diensten te gebruiken, zal Amy HQ bvba u om 
een minimum aan verplichte gegevens vragen; e-mailadres en land waar de 
gebruiker gevestigd is.  Bedrijven zijn verplicht om volgende aanvullende gegevens 
met Amy HQ bvba te delen voor facturatiedoeleinden: bedrijfsnaam, adres, btw-
nummer (indien van toepassing). 
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• Om de beste service aan te bieden en te informeren over gebruiksmogelijkheden: 
Voor het opzetten, onderhouden en ondersteunen van producten en diensten en voor 
administratieve doeleinden. 

 
• Om prestaties op te volgen: 

Om haar producten en diensten te evalueren. Dat omvat onder meer: het vragen van 
feedback over diensten (bijvoorbeeld via marktonderzoek), gegevens die we 
bekomen tijdens antwoorden op vragen van klanten, het opsporen van fraude en 
kwaliteitsborging. 

 
• Om te informeren over (nieuwe) producten en diensten van Amy HQ bvba: 

Om (schriftelijk, elektronisch) nieuwe producten, diensten of speciale acties aan te 
bieden waarvan Amy HQ bvba meent dat die interessant kunnen zijn voor u. U kan 
zich voor dit soort berichten afmelden. 

 
• Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen: 

Op alle persoonsgegevens die Amy HQ bvba van de klant ontvangt in het kader van 
het gebruiken van onze website(s), online applicatie(s) en services, rust een 
geheimhoudingstraject jegens derden (met uitzondering van de derden waarop Amy 
HQ bvba een beroep doet in het kader van het leveren van Diensten, zoals hierboven 
bepaald).  Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing indien er een wettelijke 
verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken. 

 
5. Beveiliging 
Amy HQ bvba streeft er te allen tijde naar om persoonsgegevens en privacy te beschermen. 
Niet-geautoriseerde individuen hebben geen toegang tot de data geregistreerd door 
gebruikers in amy-art.app.   
 
Amy HQ bvba’s websites vermelden soms links naar sites van derden (sociale media, 
organisatoren van door Amy HQ bvba gesponsorde events) waarvan de 
gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van deze Privacy Policy vallen. 
Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens. 
 
6. Verstrekken van gegevens aan derden 
Amy-art.app wordt gehost door server hosting partij Combell in Gent, België 
(www.combell.com).  Graag verwijzen wij naar de Privacy Policy van de door Amy HQ bvba 
aangestelde server hosting partij Combell https://www.combell.com/nl/over-combell/privacy-
policy waar Amy HQ bvba verder geen aansprakelijkheid in draagt noch deelt.   
 
Amy HQ bvba verkoopt in geen geval persoonsgegevens aan derde partijen. 
 
Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden tenzij: 
 

• Dit nodig is voor onze dienstverlening. (bijvoorbeeld: bankgegevens worden 
doorgegeven aan Mollie, de door ons aangestelde merdepartij voor verwerking van 
betalingen) 

 
• Er een wettelijke verplichting is (hiervoor verwijzen wij naar punt 4 van dit Privacy en 

cookiebeleid). 
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• Er een gerechtvaardigd belang is voor Amy HQ bvba of de betrokken derde. 
Dit gebeurt enkel mits het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de 
betrokkene niet zwaarder doorwegen. 

 
Voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken wij samen met derde 
partijen of schakelen wij onderaannemers in. Deze derde partijen worden steeds zorgvuldig 
geslecteerd en er is steeds een overeenkomst tussen Amy HQ bvba en deze derde partij 
conform de toepasselijke wetgeving. Zo maakt Amy HQ bvba onder meer gebruik van 
dienstverleners van domeinnaamregistraties, aanbieders van e-maildiensten, aanbieders 
van sitebuilder-diensten, aanbieders van SSL certificaten, aanbieders van betalingings-
diensten, aanbieders van server hosting. Voor meer informatie over onze onderaannemers 
kan u ons steeds contacteren via de contactgegevens onder punt 10. 
 
Wanneer een persoon weigert dat zijn gegevens worden doorgegeven, is het mogelijk dat 
sommige diensten niet kunnen worden aangeboden door Amy HQ bvba. 
 
7. Rechten van de betrokkene 
Recht op bezwaar 
U heeft te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende 
redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gesteund is 
op het gerechtvaardigd belang van Amy HQ bvba. Indien door u bezwaar gemaakt wordt, 
staakt Amy HQ bvba de verwerking van die persoonsgegevens tenzij Amy HQ bvba 
dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan 
uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of 
onderbouwing van een rechtsvordering. 
 
Recht op inzage en transparantie 
U hebt het recht op (gratis) toegang tot de gegevens die uzelf betreffen en om een kopie van 
deze persoonsgegevens te verkrijgen. U kunt ons bovendien vragen: 
 

• Of wij persoonsgegevens van u verwerken; 
 

• Voor welke doeleinden wij die verwerken; 
 

• Welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken; 
 

• Met welke categorieën van derden wij uw persoonsgegevens delen; 
 

• Wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens; 
 

• Welke rechten u heeft. 
 
Recht op rectifictie en gegevenswissing 
U heeft als betrokkene het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde 
persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen in uw account settings. 
U heeft tevens het recht om, zonder onredelijke vertraging, wissing van uw 
persoonsgegevens te verkrijgen indien en in zoverre: 
 

1. de persoonsgegevens niet langer zijn nodig zijn voor het gebruik van Amy-art.app; 
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2. er niet langer een rechtsgrond voorhanden is; 
 

3. u bezwaar maakt tegen de verwerking, en er geen prevalerende dwingende  
gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking door Amy HQ bvba; 

 
4. de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn; of 

 
5. de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke 

verplichting die op Amy HQ bvba rust. 
 
Bij gedeeltelijke verwijdering zal Amy HQ bvba eveneens toelichten waarom niet volledig 
aan het verzoek kon worden voldaan. Het is mogelijk dat, afhankelijk van de aard van het 
verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aangeboden worden door Amy HQ bvba. Amy 
HQ bvba kan ook niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, bijvoorbeeld om wettelijke 
verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan boekhoudkundige en fiscale 
verplichtingen is Amy HQ bvba bijvoorbeeld verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 
7 jaar bij te houden). 
 
Recht op beperking van de verwerking 
Ook heeft u als betrokkene het recht om van Amy HQ bvba de beperking van de verwerking 
van uw persoonsgegevens te verkrijgen, indien en in zover één van de volgende elementen 
van toepassing is: 
 

1. u betwist de juistheid van de persoonsgegevens, in welk geval de verwerking beperkt 
wordt gedurende een periode die Amy HQ bvba in staat stelt de juistheid ervan te 
controleren; 
 

2. de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de 
persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik 
ervan; 

 
3. Amy HQ bvba heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de 

verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of 
onderbouwing van een rechtsvordering; 

 
4. u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de 

vraag of de gerechtvaardigde gronden van Amy HQ bvba zwaarder wegen dan die 
van de betrokkene.  

 
In geval van beperking van de verwerking, mogen de gegevens wel nog opgeslagen worden 
door Amy HQ bvba. 
 
Recht op gegevensoverdraagbaarheid 
Voor persoonsgegevens die: 

• verwerkt worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst; 
• verstrekt werden door uzelf; en 
• verwerkt worden via geautomatiseerde procédés, heeft u als betrokkene het recht om 

deze gegevens van Amy HQ bvba te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare 
vorm. 
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Wanneer u dit nodig acht, kan u zich eveneens richten tot of een klacht indienen bij de 
Gegevensbeschermingsautoriteit (Belgische Privacy Commissie) 
(commission@privacycommission.be). 
 
8. Bewaartermijnen 
Amy HQ bvba bewaart en verwerkt uw persoonsgegevens zolang nodig is om de 
doeleinden zoals beschreven in punt 4 te realiseren. 
De bewaartermijn kan dus per doel verschillen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na 
te komen (om tegemoet te komen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is 
Amy HQ bvba bijvoorbeeld verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te 
houden) of uit de juridische noodzaak om bepaalde gegevens als bewijs te bewaren bij 
geschillen, tot maximaal 10 jaar na beëindiging van uw contract. Deze gearchiveerde 
gegevens zijn uiteraard wel slechts beperkt toegankelijk. 
 
9. Cookiebeleid 
Wij gebruiken cookies op onze website(s) en online applicatie(s) met URL 
http://www.amyart.app en www.amy-art.app. Door gebruik te maken van onze website(s) en 
online applicatie(s), stemt u in met het gebruik van cookies. 
 
Wat zijn cookies? 
Cookies zijn kleine stukjes tekst die door uw webbrowser worden verzonden door een 
website die u bezoekt.  
Een cookiebestand wordt opgeslagen in uw webbrowser en stelt onze diensten of een derde 
partij in staat om u te herkennen en uw volgende bezoek gemakkelijker te maken en onze 
diensten voor u nuttiger te maken. 
 
Hoe wij cookies gebruiken 
Wanneer u onze website(s)/online applicatie(s) gebruikt en opent, kunnen we een aantal 
cookie-bestanden in uw webbrowser plaatsen. 
 
We gebruiken functionele (First Party) en analytische (Third Party, Google Analytics) 
cookies. 
 
Functionele cookies zijn nodig om onze service op een goede manier te kunnen gebruiken. 
Er is geen toestemming vereist voor het gebruik van deze cookies en ze kunnen niet worden 
gedeactiveerd. 
 
Analytische cookies verzamelen algemene informatie over hoe onze online services worden 
gebruikt. We kunnen analyses maken van de informatie die we op deze manier ontvangen. 
Hoe ben je op onze webpagina beland? Dankzij statistische resultaten kunnen we de 
structuur, navigatie en inhoud van onze online service zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken 
en verbeteren. We gebruiken deze gegevens ook om te rapporteren over het gebruik van de 
applicatie.  
 
Welke cookies worden gebruikt en hoelang blijven deze actief? 
Naast onze eigen cookies gebruiken we ook cookies van derden om gebruiksstatistieken 
van onze website(s) en online applicatie(s) te melden. 
We gebruiken permanente cookies op onze website(s) en online applicatie(s). Alle gebruikte 
cookies hebben een vervaldatum.  
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Doelstelling Benaming Cookie   

 
Bewaarduur 

Veiligheid XSRF-TOKEN 120 min. 
Veiligheid Lavarel session 120 min. 
Cookie Melding Accepteren Cookie accepted 2 weken 
Meting bezoekers 
 (Google Analytics) 

_gid 24h 

Meting bezoekers 
 (Google Analytics) 

_ga 2 jaar 
 

Meting bezoekers 
 (Google Analytics) 

_gat 10 min 

Meting bezoekers 
 (Google Analytics) 

_utma 2 jaar 
 

Meting bezoekers 
(Google Analytics) 

_tumz 6 maanden 
 

 
Beheer cookies 
Als u cookies wilt verwijderen of uw webbrowser opdracht wilt geven om cookies te 
verwijderen of weigeren, gaat u naar de voorkeurinstellingen van uw webbrowser. 
Houd er echter rekening mee dat als u cookies verwijdert of weigert om ze te accepteren, u 
mogelijk niet alle functies kunt gebruiken die wij aanbieden, u uw voorkeuren wellicht niet 
kunt opslaan en sommige van onze pagina's mogelijk niet correct worden weergegeven. 
 
U kunt meer leren over cookies en de volgende websites van derden: 
AllAboutCookies: http://www.allaboutcookies.org/ 
 
10. Contactgegevens 
Een vraag of verzoek in verband met persoonsgegevens of ons Privacy en cookiebeleid kan 
te allen tijde gericht worden aan: 
contact@amyart.app 
 
11. Wijzigingen 
Amy HQ bvba behoudt zich het recht voor om het privacy en cookiebeleid aan te passen. 
Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op deze website 
worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om ons beleid geregeld te raadplegen, zodat 
u van deze wijzigingen op de hoogte bent. 
 
 
 
 
 


