
PRIVACYBELEID

50.8 zijn toegewijd aan het privé houden van uw informatie. Alle informatie die we over u verzamelen, wordt 
strikt beveiligd bewaard.
FPE Bvba – 50.8 (“50.8 Studio”, “50.8 Shop”, “50.8 Rentals”, “wij”, “ons en “onze”) geeft u toegang tot onze 
sites: www.fiftypointeight.be, www.fiftypointeight.studio, www.fiftypointeight.shop, www.fiftypointeight.rentals. 
In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe bepaalde informatie over u kan worden verwerkt. Door deze site te 
gebruiken en bestellingen te plaatsen, stemt u uitdrukkelijk in met het gebruik van uw gegevens in 
overeenstemming met dit privacybeleid.
Lees dit beleid aandachtig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van een van 
onze sites te bezoeken of te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan dit privacybeleid. Als u niet 
akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u de website niet bezoeken of geen 
services gebruiken.

1. WAT VERZAMELEN WE EN WAT DOEN WE MET UW GEGEVENS?
Wanneer u een bestelling plaatst in onze winkel, verzamelen wij de persoonlijke informatie die u aan ons 
verstrekt, zoals uw persoonlijke en/of bedrijfsnaam, factuuradres, btw- en/of telefoonnummer, e-mailadres, 
creditcard-/betalingsgegevens en optioneel account informatie zoals gebruikersnaam en wachtwoord. Deze 
informatie is voor ons nodig om u onze producten en diensten te kunnen factureren. Stuur je informatie over 
je account en bestelling. Reageren op uw verzoeken, inclusief terugbetalingen en klachten. Verwerk 
betalingen en voorkom fraude. Stel uw account in voor onze winkel. Voldoen aan eventuele wettelijke 
verplichtingen die we hebben, zoals het berekenen van belastingen. Ons winkelaanbod verbeteren. Vul de 
kassa in voor toekomstige bestellingen.
We slaan informatie over u op zolang we de informatie nodig hebben voor de doeleinden waarvoor we deze 
verzamelen en gebruiken. Als je een bestelling/boeking hebt geplaatst, zijn we wettelijk verplicht om deze 6 
jaar te bewaren voor belasting- en boekhoudkundige doeleinden. Dit omvat uw naam, e-mailadres en 
factuur- en verzendadres.
Wanneer u door onze winkel bladert, ontvangen we ook automatisch het internetprotocoladres (IP) van uw 
computer om ons informatie te verstrekken die ons helpt meer te weten te komen over uw browser en 
besturingssysteem.
We kunnen u ook e-mails sturen over onze promoties, nieuwe producten en andere updates. Als u geen 
abonnee op onze mailinglijst wilt blijven of anderszins updates over onze producten en diensten wilt 
ontvangen, kunt u uw gegevens verwijderen uit de abonnementenlijst onderaan elke promotionele e-mail.

2. TOESTEMMING
Hoe krijg je mijn toestemming?  
Wanneer u ons persoonlijke informatie verstrekt om een transactie te voltooien, uw creditcard te verifiëren, 
een bestelling te plaatsen, een levering te regelen of een aankoop te retourneren, impliceren wij dat u ermee 
instemt dat wij deze verzamelen en gebruiken voor die specifieke reden en alleen voor persoonlijke 
marketing .
Hoe trek ik mijn toestemming in?  
Je kunt op elk moment verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, 
inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. U kunt ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die 
we over u hebben wissen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met 
administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

3. OPENBAARMAKING
We kunnen uw persoonlijke gegevens vrijgeven als we wettelijk verplicht zijn om dit te doen of als u onze 
voorwaarden schendt. Tenzij anders vermeld in dit privacybeleid, verkopen, verhandelen of verhuren wij uw 
persoonlijke informatie die op de website is verzameld niet aan anderen.
50.8 zal redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat haar contracten met derden eisen bevatten 
voor derden om te voldoen aan de gebruiks- en openbaarmakingsvereisten van de privacywet. Informatie 



die op deze site wordt verzameld, kan worden bekendgemaakt aan derden wanneer functies worden 
uitbesteed. 50.8 kan ook persoonlijke informatie bekendmaken aan wetshandhavingsinstanties, 
overheidsinstanties, rechtbanken of externe adviseurs waar toegestaan of vereist door de wet.

4. WEBSITE & BETALING
Onze websites worden aangedreven door WordPress en WooCommerce, alle gegevensopslag, databases 
worden veilig gehost op 1&1 Internet AG (Brauerstr. 48, 76135 Karlsruhe – Duitsland).
Mollie B.V. zal de informatie die we verzamelen gebruiken als onderdeel van de betalingsverwerking. 
Wanneer u de Mollie-betaling op de 50.8-website gebruikt om uw betalingsreferenties op te slaan, zal Mollie 
B.V. de persoonlijke informatie die aan 50.8 is verstrekt (ARTIKEL 1) gebruiken om aankopen die u wilt doen 
te voltooien. Uw gegevens worden opgeslagen via dataopslag, databases en de algemene Mollie B.V. 
applicatie van Mollie B.V. Ze bewaren uw gegevens op een beveiligde server achter een firewall.
Wanneer u een betaling verricht via de Website, verstrekt u uw creditcardgegevens aan onze 
betalingsgateway-serviceprovider, Mollie B.V.. Uw creditcardgegevens worden niet opgeslagen door de 
Service en zijn niet toegankelijk voor 50.8-medewerkers. Raadpleeg het privacybeleid van Mollie voor meer 
informatie over hoe Mollie B.V. uw creditcardgegevens en alle andere persoonlijke informatie die het 
verzamelt, gebruikt en openbaar maakt.

5. DIENSTEN VAN DERDEN
Over het algemeen zullen de door ons gebruikte externe providers uw gegevens alleen verzamelen, 
gebruiken en vrijgeven voor zover dat nodig is om hen in staat te stellen de diensten uit te voeren die zij ons 
leveren. Persoonlijke informatie die op deze site wordt verzameld, wordt alleen bekendgemaakt aan derden 
in overeenstemming met dit privacybeleid en met de algemene voorwaarden van elke relevante service. 
Zodra u de website van onze winkel verlaat of wordt omgeleid naar een website of applicatie van derden, 
valt u niet langer onder dit privacybeleid of de servicevoorwaarden van onze website.
Wanneer u op links op onze site klikt, kunnen deze u wegleiden van onze site. Wij zijn niet verantwoordelijk 
voor het privacybeleid van andere sites en raden u aan hun privacyverklaringen te lezen.

6. VEILIGHEID
Om uw persoonlijke gegevens te beschermen, nemen we redelijke voorzorgsmaatregelen en volgen we de 
beste praktijken in de branche om ervoor te zorgen dat deze niet op ongepaste wijze verloren gaan, 
misbruikt, geopend, openbaar gemaakt, gewijzigd of vernietigd worden.
50.8 zal alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat papieren en elektronische bestanden 
met persoonlijke informatie worden opgeslagen in faciliteiten die alleen toegankelijk zijn voor mensen binnen 
50.8 die een echte "behoefte om te weten" en "recht om te weten" hebben.
Zijn persoonlijke accountgegevens veilig wanneer ze worden verzonden?  
50.8 streeft ernaar uw persoonlijke gegevens te beschermen tijdens de verzending ervan. De beveiligde 
serversoftware (SSL) van 50.8 is de industriestandaard en behoort tot de beste software die momenteel 
beschikbaar is voor veilige handelstransacties. Het versleutelt al uw persoonlijke gegevens, inclusief uw 
naam en adres, zodat deze niet kunnen worden gelezen terwijl de informatie over internet reist. Hoewel 50.8 
hoge normen handhaaft voor het beschermen van uw veiligheid, kan geen enkele overdracht via internet of 
opslag van informatie op servers die met internet zijn verbonden, absoluut veilig worden gegarandeerd.
Worden persoonlijke accountgegevens veilig opgeslagen?  
50.8 neemt redelijke maatregelen om de veiligheid van persoonlijke informatie die door haar wordt bewaard 
te waarborgen tegen risico's zoals verlies of ongeoorloofde toegang, vernietiging, gebruik, wijziging of 
openbaarmaking van gegevens. Wij staan alleen toe dat uw gegevens worden ingezien door geautoriseerd 
personeel.

7. COOKIES
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw 
computer. We gebruiken cookies om ons in staat te stellen te begrijpen wie welke pagina's en advertenties 
heeft gezien, om te bepalen hoe vaak bepaalde pagina's worden bezocht, om de meest populaire delen van 
de site te bepalen en in het algemeen om het gebruik van de site te controleren. De meeste webbrowsers 



accepteren cookies automatisch, maar dat hoeft niet. Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen door uw 
browserinstellingen opnieuw aan te passen. Houd er echter rekening mee dat u door het uitschakelen van 
cookies mogelijk niet alle functies van de site kunt registreren of gebruiken. Onze vertrouwde externe 
providers kunnen ook cookies of vergelijkbare apparaten gebruiken om informatie over uw gebruik van de 
site te controleren en bij te houden en uw voorkeuren te begrijpen op basis van eerdere of huidige 
sitebezoeken, zodat we u in de toekomst betere ervaringen kunnen bieden.
Als je een account hebt en je logt in op onze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of je 
browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd wanneer u 
uw browser sluit. Wanneer u inlogt, zullen we ook enkele cookies plaatsen om uw inloggegevens en uw 
schermweergavekeuzes op te slaan. Inlogcookies zijn twee dagen geldig, als u "Onthoud mij" selecteert, 
blijft uw login twee weken behouden. Als u zich afmeldt bij uw account, worden de inlogcookies verwijderd.
We gebruiken ook cookies om de inhoud van de winkelwagen bij te houden terwijl u op onze site surft. Deze 
cookies gaan vijftig minuten mee.
Voor meer informatie over cookies en hoe u ze kunt uitschakelen, kunt u de informatie van het Interactive 
Advertising Bureau raadplegen op www.allaboutcookies.org.

8. LEEFTIJD VAN TOESTEMMING
Door deze site te gebruiken, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie waar u 
woont, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie waar u woont en dat u ons uw toestemming hebt 
gegeven om een van uw minderjarige personen ten laste om deze site te gebruiken.

9. WIJZIGINGEN DAARVAN
We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen, dus bekijk het regelmatig. 
Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht nadat ze op de website zijn geplaatst. Als 
we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen we u hier laten weten dat het is bijgewerkt, zodat u 
weet welke informatie we verzamelen, hoe we het gebruiken en onder welke omstandigheden, indien van 
toepassing, we gebruiken en/of openbaar maken het.
Als 50.8 wordt overgenomen of gefuseerd met een ander bedrijf, kunnen uw gegevens worden 
overgedragen aan de nieuwe eigenaren, zodat we producten aan u kunnen blijven verkopen.

10. VRAGEN EN CONTACTGEGEVENS
Als u: toegang wilt tot, corrigeren, wijzigen of verwijderen van persoonlijke informatie die we over u hebben, 
een klacht wilt indienen of gewoon meer informatie wilt, neem dan contact met ons op via e-mail op 
info@fiftypointeight.studio of door ons te mailen naar: FPE Bvba Weihoek 1, 1930 Zaventem, België.

http://www.allaboutcookies.org

