
Privacyverklaring 
Hartelijk dank voor het bezoeken van onze website. Op onze website is er de mogelijkheid om uw 
gegevens achter te laten en maakt de website gebruik van uw gegevens. Hier gaan wij uiterst zorgvuldig 
mee om. Wij zullen uw gegevens vertrouwelijk behandelen.  

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website van Fly High Quality en niet die van anderen. 

Gebruik 

Wij zijn genoodzaakt om gebruik te maken van klantgegevens om ons werk uit te kunnen voeren. Het 
opslaan van deze gegevens gebeurd veilig op systemen van Fly High Quality of die van een derde partij. 

Communicatie 

Na e-mail contact is het mogelijk dat we uw e-mailgegevens bewaren, om zo in de toekomst, eventueel 
opnieuw met u in contact te komen. Dit in verband met producten of abonnementen die geleverd zijn, 
of nog geleverd zullen worden. 

Cookies 

Om een optimale gebruikerservaring aan te kunnen bieden maken websites gebruik van cookies. Zo 
willen wij u ook op de hoogte stellen dat wanneer onze website gebruik maakt van cookies wij dit doen 
om uw ervaring te verbeteren. Hierdoor kunnen wij u doelgerichter aanbieden waar u naar op zoek bent. 

Bewaring van gegevens 

De opgeslagen gegevens bevatten de minimale vereiste gegevens voor ons om ons werk te doen. Wij 
willen ons werk doen door zo min mogelijk gevoelige informatie op te slaan. Hierdoor kunnen we de 
gegevens oneindig opslaan, om eventueel in de toekomst dit te gebruiken voor onderzoeken of ander 
contact met u. Indien u wilt dat de gegevens direct na de opdracht verwijderd worden, kunt u contact 
met ons opnemen per e-mail, telefoon of brief. Dit is alleen mogelijk als u geen abonnementen bij ons 
hebt afgesloten. 

Media gebruik  

De diverse media, zoals videomateriaal blijft eigendom van Fly High Quality (zie algemene voorwaarden). 
Echter wij zullen niet zomaar materiaal delen met derden. Dit zal in overleg gaan, wanneer wij dit 
bijvoorbeeld op Youtube of op de website willen plaatsen. 

Formulieren 
 

Contact formulier  

Gegevens: Voornaam, Achternaam, E-mail adres, onderwerp, bericht, nieuwsbrief/updates en 
privacybeleid 



Reden: U neemt contact met ons op in verband met een vraag of opmerking 
Gevolg: Wij zullen uw vraag of opmerking beantwoorden en eventueel opslaan om in de toekomst uzelf 
of anderen op dezelfde wijze te kunnen helpen. 
 

Homepage contact formulier  

Gegevens: Voornaam, Achternaam, E-mail adres, onderwerp, bericht, nieuwsbrief/updates en 
privacybeleid 
Reden: U neemt contact met ons op in verband met een vraag of opmerking 
Gevolg: Wij zullen uw vraag of opmerking beantwoorden en eventueel opslaan om in de toekomst uzelf 
of anderen op dezelfde wijze te kunnen helpen. 
 

Homepage nieuwsbrief 

Gegevens: E-mail adres 
Reden: U neemt contact met ons op om de nieuwsbrief of updates te ontvangen 
Gevolg: Wij zullen u campagne nieuwsbrieven of updates toesturen 
 

Doeleinden 
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die 
beschreven zijn in dit privacybeleid, tenzij we dit met u van tevoren besproken hebben. 

 

Derden 

De informatie kan met derden gedeeld worden indien de opdracht dit vereist. 

Veranderingen 

De website, werkwijze of regelgeving kan veranderen. Daarom kan dit privacybeleid ook aangepast 
worden. Het is in uw belang om dit privacybeleid met enige regelmaat te raadplegen. 

Indien er persoonsgegevens van uw kant uit veranderen die van nut zijn voor de opdracht, vragen wij u 
vriendelijk om ons te verwittigen via de desbetreffende contact mogelijkheden. 

Transparantie 

Wij bieden bezoekers de mogelijkheid om hun eigen gedeelde informatie met ons in te zien en 
eventueel te laten verwijderen indien gewenst en de situatie het toelaat. 

Uitschrijven 

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om u uit te schrijven. Indien u dit niet doet, gaan wij 
ervan uit dat u de mailing wenst te blijven ontvangen. 
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