--------------------P RIVACYVERKLARING -------------------In deze privacyverklaring lees je alles over de verwerking van je
persoonsgegevens. Het heeft betrekking op welke gegevens ik van je opsla,
welke reden dit heeft en hoelang ik deze gegevens bewaar.
Ik bewaar je gegevens met de grootste zorgvuldigheid en neem je privacy
erg serieus. Mocht je desondanks toch vragen/opmerkingen hebben, neem
dan contact met me op.
	
  
	
  

C ONTACTGEGEVENS
Aldewereld Fotografie
Rendijk 2
8431RL Oosterwolde
www.aldewereldfotografie.nl
info@aldewereldfotografie.nl
06-36364547
KvK 57233683
	
  
	
  

P ERSOONSGEGEVENS

DIE IK VERW ERK

Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten
en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.
Hierbij een overzicht van de gegevens die ik van je verwerk:
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

M ET

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door
een contactformulier in te vullen, in correspondentie, telefonisch of
tijdens een kennismakingsgesprek.
W ELK D O EL VERW ERK IK PERSOONSGEGEVENS ?

Ik verzamel jullie gegevens voor een aantal doelen.

* Het afhandelen van jouw betaling
Voor het opstellen van de factuur gebruik ik jullie voor- en achternaam,
adresgegevens en e-mailadres. Jullie bankrekeningnummer wordt ook
geregistreerd in mijn administratie zodra de betaling is binnen gekomen.

* Om jullie te kunnen bellen of e-mailen over de opdracht
Voor de communicatie met jullie gebruik ik jullie voor- en achternaam,
telefoonnummer en e-mailadres.

* Het uitvoeren van de opdracht
Om jullie opdracht zo goed mogelijk te kunnen fotograferen, noteer ik een
aantal gegevens van jullie. Dit zijn onder andere voor- en achternaam,
adres, telefoonnummer en e-mailadres.
In het geval van een trouwreportage krijg ik van jullie ook specifieke
informatie over jullie trouwdag, zoals de trouwlocatie, programma, gegevens
van jullie ceremoniemeester(s) en eventuele familieomstandigheden.

* Het leveren van goederen en diensten
Om het fotopakketje en/of het trouwalbum naar jullie toe te sturen gebruik ik
jullie namen en adresgegevens. Voor het doorsturen van de online gallery
gebruik ik jullie namen en e-mailadres.

O NTVANGERS &

VERW ERKERS

Jullie gegevens worden op verschillende manieren opgeslagen. Het gaat
om de volgende programma’s/systemen:

* Webhost
Als je het contactformulier invult, dan worden deze gegevens opgeslagen in
de database van mijn webhost.
Bij het invullen van de vragenlijst voor jullie bruiloft komen daar de gegevens
bij die jullie verstrekken aan mij ter voorbereiding op de bruiloft. Denk bv. aan
het dagprogramma en gegevens van de ceremoniemeester(s).

* Mailbox
Hierin bewaar ik de correspondentie die we met elkaar hebben gehad en
deze bevat jullie namen, e-mailadres en ander informatie die jullie met mij
gedeeld hebben. Dit is een beveiligde mailbox.

* Klantgegevens en opslag van de reportage
Jullie namen, datum van de bruiloft/fotosessie en foto’s van de reportage
worden bewaard op de harde schijf van mijn computer. Deze gegevens
worden beschermd door een sterk wachtwoord zowel op WiFi verbinding, de
computer als mijn mailbox. Tevens worden jullie namen, datum van de
bruiloft/fotosessie en foto’s van de reportage opgeslagen in een map in mijn
dropbox account (cloud-opslag).

* Online gallery
Jullie ontvangen van mij een online gallery met hierin de foto’s van de
reportage, dit gaat via het programma Pixieset. In dit programma worden
jullie namen en e-mail adres gebruikt.

* Albumopmaak en drukker
Bij het maken van een trouwalbum maak ik gebruik van een opmaak
programma; Fundy designer. In dit programma gebruik ik jullie namen,
trouwdatum en foto’s. Bij het bestellen van het trouwalbum bij de drukker,
Jiggy albums, beschikken zij over deze zelfde informatie.
* Facturen
Het opmaken van de factuur doe ik via het online programma Moneybird. In
dit programma worden jullie namen en adres opgeslagen.

H OE

LANG BEW AAR IK JULLIE GEGEVENS ?

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende
persoonsgegevens:
* Verstuurde facturen bewaar ik in ieder geval 7 jaar, in verband met de
fiscale bewaarplicht.
* Persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een
contactformulier in te vullen, in correspondentie, telefonisch of tijdens een
kennismakingsgesprek worden bewaard zolang Aldewereld Fotografie nog
actief in bedrijf is.

D ELEN

VAN PERSOONSGEGEVENS M ET DERDEN

Aldewereld Fotografie zal nooit persoonsgegevens (zoals adres,
telefoonnummer, e-mail e.d.) openbaar maken of doorgeven aan derden,
tenzij anders overeengekomen.

C OOKIES ,

O F VERGELIJKBARE TECHNIEKEN , DIE IK GEBRUIK

Aldewereld Fotografie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

G EGEVENS

INZIEN , AANPASSEN OF VERW IJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor
de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van jouw persoonsgegevens door Aldewereld Fotografie en heb

je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een
verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een
computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie,
te sturen.
Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

H OE

IK JE PERSO ONSGEGEVENS BEVEILIG

Aldewereld Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.
Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via
info@aldewereldfotografie.nl

