Privacyverklaring
(versie mei 2018)
ALGEMEEN
EveliendeHaasFotografie, gevestigd aan de Bergselaan 364B 3038 CS te Rotterdam bij kvk geregistreerd onder nummer: 65030281
respecteert jouw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de wet Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) stelt. Graag informeren wij je hier zo transparant en duidelijk mogelijk over. Lees deze privacyverklaring
zorgvuldig door alvorens de EveliendeHaasFotografie website te gebruiken. Door de EveliendeHaasFotografie website te gebruiken, geef
je aan kennis te hebben genomen van, en onvoorwaardelijk akkoord te gaan met, de Voorwaarden.
PRIVACYBELEID
EveliendeHaasFotografie vindt het belangrijk dat er netjes met uw gegevens wordt omgegaan. Persoonlijke gegevens worden daarom
zorgvuldig verwerkt en beveiligd. EveliendeHaasFotografie bewaart alleen de volgende gegevens van belanghebbende.
Welke informatie wordt verzameld?

Naam en adres gegevens

Emailadressen

Telefoonnummers

Gemaakte foto's bij opdracht

Email conversaties






Waarvoor wordt deze informatie gebruikt?
Met jou te communiceren over opdrachten, producten of aanbiedingen;
Onze service aan jou te verbeteren;
De inhoud van onze website te kunnen optimaliseren.
Offertes en facturen te kunnen versturen


Waar wordt deze informatie bewaard?

Op de server (mailbox en Website)

Telefoonnummers in telefoon en mailbox (contactgegevens)

Adresgegevens worden op server via boekhoudprogramma opgeslagen en/of in de mailbox

Daarnaast kunnen gegevens in jouw belang, doorgestuurd worden aan leveranciers of andere betrokken derden zoals:
boekhouder, om je een factuur te kunnen sturen of drukker om albums of ander drukwerk te verzorgen.



Deze informatie wordt beschermd
Bijzondere persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt door en in het belang van EveliendeHaasFotografie. Ook zien wij erop toe dat
deze gegevens beveiligd zijn met een wachtwoord en nooit zonder toestemming door derden kunnen worden ingezien.
DIGITALE FOTOS
Digitale foto’s worden op verschillende locaties opgeslagen zoals:
Computer en externe schijf (eigen beheer)
Op de server in portfolio op de website of social media (met toestemming van belanghebbende (zie algemene voorwaarden)
Leveranciers van albums of wanddecoratie, om je je bestelde producten te kunnen leveren. Verder wordt informatie uitsluitend gedeeld
of gebruikt nadat daarvoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven. Geleverde digitale foto's worden minimaal 5 jaar bewaard zodat deze
bij verlies nog kunnen worden opgevraagd door de opdrachtgevers
COOKIES
Voor een optimale weergaven van de website gebruiken wij cookies. Dat zijn handige technieken die informatie verzamelen en
gebruiken. De website wordt daardoor makkelijker in gebruik. Cookies worden opgeslagen op jouw computer en je kunt deze op elk
gewenst moment zelf verwijderen. Op EveliendeHaasFotografie maken we gebruik van verschillende soorten cookies, namelijk:
Functionele cookies: deze zorgen ervoor dat de website EveliendeHaasFotografie optimaal werkt. Volgens de cookie-wet hoeft voor
deze categorie cookies geen toestemming te worden gevraagd
Analytics cookies: EveliendeHaasFotografie maakt gebruik van Google Analytics, om bij te houden hoe gebruikers de website
gebruiken. De verkregen informatie wordt met inbegrip van het IP-adres van uw computer overgebracht en door Google opgeslagen op
servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt. Google kan deze
informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Op basis van deze data kan EveliendeHaasFotografie
de site optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken. We proberen deze gegevens zoveel mogelijk te anonimiseren en verstrekken deze
gegevens nooit aan derden.
Social media cookies: ingesloten content afkomstig van bijvoorbeeld YouTube, Facebook en LinkedIn en andere social media kanalen,
bevat vaak cookies.
TOT SLOT.
EveliendeHaasFotografie behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen. Bij wijzigingen worden
de nieuwe Voorwaarden op de website geplaatst. De Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Deze verklaring is niet van
toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Ontstane geschillen tussen
EveliendeHaasFotografie en derden naar aanleiding van de Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te
Rotterdam.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Neem hiervoor contact op met
EveliendeHaasFotografie. Ook voor vragen over dit privacy-beleid kunt u mij bereiken via
of bel: 06.10.80.2662

info@EveliendeHaasFotografie.nl

